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سپاس از شما همراهان گرامی – هیئت تحریریه مجله خط دید.



کار زياد يا مديريت زمان و بهره وری؟
"خودتان را غرق كار نکنید، همه زندگی كار نیس��ت".

"کار�می�تواند�لذت�بخش�باش��د،�اگر�دوس��تش�داش��ته�
باش��ید�و�درس��ت�انجامش�بدهید�و�همه�زندگی�ش��ما�

نباشد."
دو�خط�باال،�عمومًا�بین�همه�کارمندانی�که�در�شرکت�ها�
مش��غول�هس��تند،�ی��ادآور�خروج�به�موق��ع�از�محیط�کار�
اس��ت!�زی��را�بدیه��ی�اس��ت�که�فقط�خ��ط�اول�با�جدیت�
بیش��تری�مطالع��ه�می�ش��ود�و�هی��چ�گاه�ب��ه�خ��ط�دوم،�
مخصوصًا�قس��مت�»کار�می�تواند�لذت�بخش�باش��د،�اگر�
دوس��تش�داش��ته�باشید�و�درست�انجامش�بدهید«�دقت�
نمی�ش��ود؛�علت�این�اس��ت�که�اصواًل�انتخاب�ش��غلی�که�
مورد�عالقه�و�البته�با�تخصص�باش��د،�دش��وارتر�از�ترک�

به�موقع�محیط�کار�است!

ام��ا�واقعیت��ی�که�هم��واره�کارفرمایان�و�مدی��ران�را�آزار�
می�ده��د،�ع��دم�به��ره�وری�باال�در�کار�و�ی��ا�همان�عدم�
دریاف��ت�خروج��ی�مطل��وب�)و�نه�حتی�عال��ی(�از�کاری�

است�که�کارمندانشان�انجام�می�دهند.�
البت��ه�نبای��د�فرام��وش�ک��رد�ک��ه�برخی�از�ش��رایط�در�
محیط�ه��ای�کاری،�عامل�ای��ن�بی�انگیزگی�و�بهره�وری�
ک��م�اس��ت،�ام��ا�قطع��ًا�ای��ن�م��ا�هس��تیم�ک��ه�همواره�
تعیین�کننده�ی�ش��رایط�و�البته�خط�دهنده�اصلی�خواهیم�
بود.�تصور�کنید�در�یک�شرکت�تعداد�کارمندان�باکیفیت�
آن�بیش��تر�از�کارمندان�بی�کیفیت�باش��د،�آیا�س��وددهی�
ش��رکت�افزایش�پیدا�نمی�کند؟�آیا�مدیران�ارش��د�کاری�
ج��ز�ایج��اد�امکانات�و�امنیت�ش��غلی�برای�این�دس��ته�از�

کارمن��دان�می�توانن��د�انجام�دهند؟�آیا�س��ایر�کارمندان�
بی�کیفی��ت�توانای��ی�ادام��ه�دادن�ب��ه�مس��یری�را�که�در�
گذش��ته�ط��ی�می�کردن��د�دارن��د؟�آیا�کارمن��دان�جدید،�
کارمندان�قبلی�را�از�جهت�لذت�بردن�از�کاری�که�انجام�
می�دهند،�س��رلوحه�قرار�نمی�دهند؟�و�هزاران�آیای�دیگر�

که�همگی�اثبات�می�کنند
�"شرایط را دستان من و شما رقم می زند"

این�موضوع�گاهی�از�طریق�یک�برنامه�ریزی،�مدیریت�
توقعات�و�بیان�ش��فاف�درخواس��ت�ها�قابل�حل�و�بررسی�
خواهد�بود.�مواردی�که�هزینه�انجام�آنها�بس��یار�پایین�تر�
از�خس��ارتهای�احتمال��ی�ناش��ی�از�دوری�از�آنه��ا�خواهد�

بود.

7 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره15  آذر م�اه 1399



کار از راه دور موضوع بزرگی اس�ت و به علت حوادث 
اخی�ر در م�ورد ویروس کرونا، این نوع کار در همه جای 
جه�ان در ح�ال انفج�ار اس�ت. ب�ا توجه ب�ه در اختیار 
گذاش�تن گزینه کار از خانه، طبق جدول زمانی ش�ما و 
مطاب�ق ن�وع کاری ش�ما، چه کس�ی این گزین�ه را رد 
می کن�د؟ حقای�ق محکمی برای اثبات این مدعا وجود 
 Remote State Buffer دارد. مطابق گزارش وضعیت
2019، ب�ا توج�ه به ای�ن انتخاب، بیش از 98درصد از 
کارمن�دان ح�ال چ�ه  به ش�کل پاره وقت ی�ا تمام وقت 
ب�رای مابق�ی حرف�ه خ�ود، دورکاری را برمی گزینند. 

عالوه براین، در چارچوب ش�رایط جدید که عادی هم 
ش�ده اس�ت، دیده می ش�ود که میلیون ها ش�رکت از 
سراسر جهان کارهایشان را از راه دور انجام می دهند 
تا با همه گیری که وسط آن هستیم کنار بیایند. یکی از 
حوزه های�ی ک�ه ب�ا تغییر ناگهانِی روش کار به س�مت 
دورکاری، تأثیر زیادی پذیرفته، دنیای مدیریت پروژه 
اس�ت. ح�وزه ای که مدت ه�ای طوالنی، انحص�اراً به 
ارتباط�ات بی�ن فردی و فرهنگ اداری، حتی برای فکر 
کردن وابس�ته بود. اکنون اوضاع به طور چش�مگیری 
تغیی�ر ک�رده و تیم ه�ا ی�ا از راه دور پروژه ه�ا را اداره 

می کنند یا اصالً کار نمی کنند. حاال، به عنوان یک مدیر 
پروژه، احتماالً تعجب می کنید که چطور ممکن اس�ت 
همه این ها بتواند روی شما تأثیر داشته باشد.  به طور 
خ�اص، نح�وه برنامه ریزی، اج�را و موفقیت پایدار در 
تحوی�ل محصوالت تحت بودجه مصوب و در چیدمان 
دورکاری. درباره نحوه تنظیم دورکاری و اینکه چطور 
توانس�ته به ط�ور دائم دنیای مدیریت پ�روژه را تغییر 
ده�د بیاموزی�د و  در م�ورد اینک�ه چگون�ه می توانی�د 
استراتژی خود را نه فقط برای ورشکست نشدن بلکه 

پیشرفت، تغییر دهید فکر کنید. 

مدیران پروژه 
چگونه نسبت به 
دورکاری واکنش 
نشان می دهند
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مدی��ران�پ��روژه�و�تیم�ها�به�این�وضعیت�جدید�کاری�
چگونه�واکنش�نشان�می�دهند؟

مدی��ران�پ��روژه�و�تیم�ها�مجبور�ش��ده�اند�برای�انتقال�
راح��ت�ب��ه�دورکاری،�تغییرات��ی�ج��دی�ایجاد�کنند.�
آن�ها�با�این�کار�می�خواهند�نه�تنها�از�راه�دور�پروژه�ها�
را�مدیری��ت�کنن��د�بلک��ه�کاری�کنند�ت��ا�فعالیت�های�
دورکاری�منج��ر�ب��ه�نتای��ج�بهتری�ش��وند.�برخی�از�

روندهای�این�انتقال�در�زیر�آمده�است.�

اصطکاک اولیه 
مردم�در�برابر�تغییر�مقاوم�هس��تند�و�این�موضوع�در�
م��ورد�دورکاری�ه��م�ص��دق�می�کن��د.�کارمن��دان�
دورکاری�می�کنن��د�و�انتظ��ار�دارن��د�انج��ام�کارها�به�
روش�دورکاری�همان�نتایج�کار�حضوری�را�داش��ته�
باش��د.�در�دورکاری�حتمًا�مش��کالت�ارتباطی�وجود�
خواه��د�داش��ت.�در�دفت��ر�کار،�م��ردم�به�ص��ورت�
پیش�ف��رض�باهم�صحب��ت�می�کنند،�در�عصر�کار�از�
راه�دور�اگر�ش��ما�ارتباط�برقرار�نکنید،�وجود�نخواهید�
�Zappierبنیان�گذار�شرکت��Mike�Knoop�.داشت
می�گوید:�"بزرگ�ترین�مشکلی�که�شما�باید�در�کار�از�
راه�دور�ح��ل�کنی��د،�ارتباطات�اس��ت.�با�ارتباطات�هر�
چی��ز�دیگری�آس��ان�می�ش��ود." درس��ت�مانند�پنج�
مرحله�توس��عه�تیمی�تاکمن�،�تیم�هایی�که�مجبورند�
ناگه��ان�ب��ه�کار�از�راه�دور�منتق��ل�ش��وند،�ناگزیر�به�
روب��رو�ش��دن�ب��ا�یک�دوره�بافر�هس��تند�ک��ه�در�آن�
ارتباط��ات�و�تحوی��ل�محصول�کمی�س��خت�خواهد�
بود.�طبیعی�اس��ت�که�با�اصطکاک،�جداول�زمانی�و�
اهداف�انجام�نش��ده�و�غیره�روبرو�ش��وید.�یک�دوره�
باف��ر�ب��رای�تیم�ها�تنظی��م�کنید�تا�ب��ا�واقعیت�جدید�
خودس��ازگار�ش��وند،�چراکه�زندگی�آن�ها�وارونه�شده�
است.�از�این�گذشته،�جابجایی�و�انتقال�تیِم�وابسته�به�
مکان،�به�چیدمان�دورکاری،�ضرورتًا�یعنی�س��اخت�
تی��م�از�ابت��دا�و�انتظ��ار�اینکه�اعضای�تی��م�نه�تنها�به�
چیدم��ان�جدی��د�عادت�کنند،�بلکه�بهترین�عملکرد�را�
هم�داش��ته�باش��ند.�این�انتقال�نیازمند�صبر�و�حوصله�
مدی��ر�پ��روژه،�همگام�با�انتقال�از�دفتر�کار�حضوری�و�

اولویت�بندی�نتایج�است.�

ابزارهای هوش���مند مدیریت پ���روژه برای 
نجات در این وضعیت

م��وج�جدی��د�در�تمام�تیم�هایی�که�دورکاری�می�کنند،�
باع��ث�افزای��ش�تقاضا�برای�ابزارهای�مدیریت�پروژه�
مخت��ص�کار�از�راه�دور�می�ش��ود�ک��ه�ب��رای�تجهیز�
تیم�ه��ا�و�انج��ام�کارها�به�بهترین�نحو�در�هرجایی�که�
هس��تند�طراحی�ش��ده�اس��ت.�اصول�اصلی�مدیریت�
پ��روژه�از�راه�دور،�اتص��ال�مردم�از�طریق�فضای�ابری�
است.�شما�به�ابزاری�احتیاج�دارید�که�به�دقت�طراحی�
ش��وند�تا�نه�تنه��ا�بهترین�عملک��رد�را�برای�مدیریت�
پروژه�داش��ته�باش��ند،�بلکه�همکاری�را�نیز�مدیریت�

کنند.�ش��ما�نیاز�به�ارائه�بازخورد�و�به��اش��تراک�گذاری�
فایل�ه��ا�داری��د.�اینجاس��ت�ک��ه�ابزارهای��ی�مانند�

�Kissflow�Projectسودمند�خواهند�بود.�

تیم های خودس���امان دهی کننده  هنجار 
جدید هستند

در�مرک��ز�مدیری��ت�پروژه�به�روش�چابک�،�موضوعی�
وج��ود�دارد�ک��ه�هم��ه�ما�با�آن�آش��نا�هس��تیم،�یعنی�
تیم�ه��ای�خودس��امان�ده��ی�کنن��ده�و�تأثیر�آن�ها�بر�
به��ره�وری�در�فرآین��د�مدیری��ت�پ��روژه.�ب��ا�تبدیل�
دورکاری�به�مس��یر�اصلی،�تیم�های�خودسامان�دهی�
کننده�به�س��رعت�تبدیل�به�یک�استاندارد�جدید�برای�
مدیریت�پروژه�متمرکز�بر�نتیجه�می�ش��وند.�اما�بیایید�
اول�ب��ه�ای��ن�موض��وع�بپردازیم�که�تیم�خودس��امان�
دهی�چیس��ت؟�یک�تیم�خودس��امان�دهی�گروهی�
اس��ت�ک��ه�از�مناب��ع�انس��انی�و�فن��ی�کاف��ی�ب��رای�
برنامه�ریزی�پروژه�ها،�اجرای�آن�ها�و�تکرار�مجددشان�
برای�دس��تیابی�به�اهداف�خاص�برخوردار�اس��ت.�در�
اص��ل،�تیم�های�خودس��امان�ده��ی�درروند�مدیریت�
پروژه�از�اس��تقالل�بیشتری�برخوردار�می�شوند.�حال،�
چ��را�دقیق��ًا�با�برخاس��تن�مدیریت�پ��روژه�از�راه�دور،�
خودسازمان�دهی�نیروی�حرکت�آنی�پیداکرده�است؟�
وقت��ی�اعضای�تی��م�در�مناطق�مختلف�زمانی�پخش�
می�شوند،�فرآیند�تصمیم�گیری�نمی�تواند�به�اندازه�کار�
حضوری�س��ریع�باش��د.�حتمًا�یادتان�می�آید�که�در�کار�
حض��وری�می�توانس��تید�به�راحتی�ب��ه�میز�همکارتان�
بروی��د.�اکن��ون�تیم�ه��ا�باید�ت��ا�حد�معقول��ی�کاماًل�
خودمختار�باشند�تا�بتوانند�در�زمان�مناسب�قدم�های�
ض��روری�را�بردارند.�تالش�ب��رای�مدیریت�ذره�بینِی�
تیم�های�دور�کار�دقیقًا�مانند�روشی�که�برای�تیم�های�
حض��وری�ب��ه�کار�می�بردیم،�جری��ان�کاری�را�مختل�
می�کند�و�درنهایت�به�شدت�مانع�بهره�وری�می�شود.�

مدیریت پروژه نتیجه محور
ب��ه�گفت��ه�4PM،�به�دلیل�برنامه�ریزی�ضعیف،�اجرای�
نامناس��ب�ی��ا�تأثیر�ش��رایط�غیرقابل�کنت��رل،��%�70
پروژه�ه��ا�شکس��ت�می�خورن��د�و�درحالی�که�این�آمار�
قبلی�ممکن�اس��ت�برای�مدت�طوالنی�از�معیارهای�
نادیده�گرفته�ش��ده�و�حتی�پذیرفته�ش��ده�باشد،�ممکن�
اس��ت�تغییر�کند.�نکته�برجس��ته�مدیریت�پروژه�از�راه�
دور�ای��ن�اس��ت�ک��ه�هیچ�میزی�ب��رای�پیمودن�آن�و�
هیچ�ش��انه�ای�برای�نگاه�کردن�یا�ضربه�زدن�به�آن�
وج��ود�ن��دارد.�به�همین�دلیل،�اعضای�تیم�نمی�توانند�
ب��ر�اس��اس�می��زان�کار�خ��ود�در�یک�پ��روژه�ارزیابی�
ش��وند.�اکنون�مدیریت�پروژه�به�س��مت�یک�سیستم�
نتیجه�محور�پیش�خواهد�رفت�البته�با�تأکید�بر�نتایج�
تحویل�داده�ش��ده�در�مقابل�موارد�عملی�که�از�لیس��ت�
باقیمان��ده�یا�کارهای�انجام�ش��ده�حذف�ش��ده�اند.�در�
چارچ��وب�کار�از�راه�دور،�مدی��ران�و�تیم�های�پروژه�در�

ح��ال�تح��ول�هس��تند�تا�به�جای�انج��ام�کارهایی�که�
اف��راد�با�مرتبه�ش��غلی�ب��اال�درخواس��ت�کرده�اند�در�
فرآیند�تحویل�نتیجه�س��رمایه�گذاری�کنند.�البته�این�
ام��ر�مس��تلزم�داش��تن�نتایج�و�بی��ان�چگونگِی�انجام�

کارهاست.�

ابزار کار از راه دور برای مدیر پروژه
داش��تن�بهتری��ن�عملک��رد�در�مدیریت�پ��روژه�تا�حد�
زی��ادی�بس��تگی�به�نوع�مدیریت�پ��روژه�یا�ابزارهای�
هم��کاری�ش��ما�دارد.�برخ��ی�از�بهترین�ابزارها�برای�

مدیریت�پروژه�از�راه�دور�عبارت�اند�از:
Kissflow –�ترکیب��ی�از�مدیری��ت�پروژه�ه��ای�
تج��اری�و�کانال�ه��ای�ارتباط��ی�را�ب��رای�ارائه�یک�

مجموعه�کاماًل�جامع�مدیریت�پروژه�می�دهد.�
Slack –�گ��پ،�تماس�های�ویدئویی،�تماس�های�
تلفن��ِی�Slack،�مجموع��ه�ارتباط��ات�بی�نظیری�را�
ب��رای�تیم�ه��ای�از�راه�دور�فراه��م�می�کن��د�تا�در�حد�

ضرورت�در�کنار�یکدیگر�بمانند.�
G Suite –�هم��ه�در�ی��ک�مجموع��ه�مدیری��ت�
دارایی�گوگل،�ارتباطات�از�طریق�ایمیل،�گپ�و�غیره�
و�البت��ه�هم��ه�ای��ن�امکان��ات�در�قال��ب�قابلیت�های�
مدیری��ت�عمیق�داده�هاس��ت�ک��ه�تیم�های�مدیریت�

پروژه�را�برای�آینده�تجهیز�می�کند.�
  Airtable -�ی��ک�اب��زار�مدیری��ت�داده�قوی�را�
ب��رای�مدیران�پ��روژه�فراهم�می�کند�تا�چندین�کار�را�

به�طور�هم�زمان�و�بدون�ذره�ای�وقفه�انجام�دهند.
Confluence - یک�بس��تر�مستندسازی�ساده�
برای�به�اشتراک�گذاری�دانش�خانگی�ارائه�می�دهد.
امکان��ات� از� گذش��ته� �– Editor’s Note
نرم�افزاری�آن�که�می�توانید�اس��تفاده�کنید،�قالب�های�

قابل�استفاده�هم�دارد.�

خ���وب بعدازاین گفتار ش���ما قصد انجام 
چه کاری دارید؟

با�توجه�به�اینکه�مدیریت�پروژه�به�طورکلی�به�سمت�
کار�از�راه�دور�پی��ش��م��ی�رود،�می�ت��وان�تمای��الت�و�
گرایش�ه��ای�جدید�را�مش��اهده�کرد.�ه��رروز�تعداد�
بیش��تری�از�م��ردم�از�راه�دور�کار�می�کنن��د�و�ب��ه�نظر�
نمی�رسد�که�این�روند�متوقف�شود�و�چه�چیزی�بهتر�
از�اینکه�تیم�خود�را�با�روندهای�غالب�هماهنگ�کنید�
ت��ا�از�طوفان�ه��ای�این�تغییر�درهم�نش��کنید.�درکل،�
استراتژی�عبور�از�این�بحران�و�حتی�پیشرفت�در�آن�

خیلی�ساده�در�جمله�زیر�بیان�شده�است:�
اس��تراتژی�فعلی�خود�را�مجدداً�ارزیابی�کنید�تا�ببینید�
چ��ه�چی��زی�مؤثر�اس��ت�و�چ��ه�عوامل��ی�را�می�توان�
اص��الح�ک��رد�تا�بهت��ر�کارکنید،�تغییرات�مناس��ب�را�
ب��رای�حداکث��ر�کارایی�ایجاد�کنی��د،�آزمایش�کنید،�
مجدداً�این�کار�را�تکرار�کنید�تا�بتوانید�دائمًا�پیشرفت�

کنید.��
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 برنامه ریزی بار کار
�برنامه�ریزی�بار�کار�راهی�برای�مشغول�و�پربار�نگه�داشتِن�تیم�شما�است.�این�یک�
روش�استراتژیک�برای�توزیع�کار�در�تیم�است.�این�باعث�افزایش�کارایی�می�شود.�
برنامه�ری��زی�ب��ار�کار�فق��ط�در�م��ورد�انجام�کار�نیس��ت،�بلکه�کاهش�اس��ترس�تیم،�
فرس��ودگی�و�خطاه��ا�اس��ت.�ب��رای�ی��ک�برنامه�ب��ارکاری،�ابت��دا�بای��د�از�منابع�و�
اولویت�های�تجاری�خود�اس��تفاده�کنید�تا�تیم�ها�را�به�نیازها�نگاش��ت�کنید.�ش��ما�باید�
یک�نرم�افزار�مدیریت�منابع�داش��ته�باش��ید�که�میزان�و�س��اعات�کار�تیم�را�مش��خص�
می�کند،�س��پس�کارهایی�را�که�انجام�می�ش��ود�تجزیه�و�تحلیل�کنید�و�از�این�داده�ها�
برای�برنامه�ریزی�برای�آینده�به�منظور�بهینه�س��ازی�کارایی�و�تعادل�بار�کار�در�کل�
تیم�خود�استفاده�کنید.�طرح�بارکاری�روی�سنگ�تراشیده�نشده�است�که�نتوان�آن�
را�تغیی��ر�داد�و�ب��ا�پیش��رفت�پ��روژه�و�تغییر،�باید�دائم��ًا�مورد�بازبینی�و�تجدیدنظر�قرار�
گیرد.�بنابراین�باید�فعاالنه�بار�کار�را�در�حین�اجرای�پروژه�مدیریت�کنید،�که�ما�را�به�

روند�پنج�مرحله�ای�بعدی�سوق�می�دهد:

بین مداخله در لیسـت وظايفی که تیم شـما بايد انجام دهد و اينکه میزان کار 
بـرای همـه برابـر و عادالنه باشـد، تعـادل خوبی وجود دارد. يکـی از مهمترين 
بخش های کار يک مدير، درسـت کردن آن تعادل اسـت. تیم های پروژه به شـما 
نگاه می کنند تا برای آن ها مشخص کنید چه کارهايی را بايد در چه زمانی انجام 
دهند. اما آن ها نمی خواهند که شـما برای هر وظیفه که به انجام می رسـانند و 
تیک می زنند باالی سرشان باشید. برنامه ريزی بار کار راهی برای حفظ کار تیم 
ضمـن نظـارت بـر پیشـرفت آن ها در طـی پروژه اسـت. برنامه ريزی بـار کار، 
چارچوبی از اينکه چه وظايفی بايد به انجام برسند، کدام يک از اعضای تیم بايد 
روی آن وظايف کار کنند و سـپس مقايسـه بار کار واقعی با تخمینی که تا اين 
نقطه از چرخه عمر پروژه زده شـده اسـت، فراهم می کند. همچنین يک روش 
سـاده 5 مرحلـه ای بـرای اطمینـان از صحت و ماندگاری تیم شـما در برنامه بار 
کاری وجود دارد، رويکردی که مديريت بارکاری تیم را برای شـما بدون اينکه 
در حال مديريت میکرو )خرد( به نظر برسید، آسان می کند. اما اول اجازه دهید 

کمی عمیق تر به برنامه ريزی بارکاری بپردازيم.
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بار کار فعلی تیم خود را مرور کنید اگر�از�ابتدا�شروع�می�کنید،�باید�با�مرور�آنچه�در�01
ح��ال�حاض��ر�جری��ان�دارد�ش��روع�کنید.�ش��اید�این�کار�
توس��ط�کس��ی�در�تیم�آغازشده�باشد�که�آن�شخص�گفته�
باش��د�کاره��ای�زی��ادی�برای�انج��ام�دادن�وجود�دارد�یا�
ش��اید�یک�مدیر�تیم�دیگر�با�ش��ما�تماس�گرفته�اس��ت�تا�
بگوی��د�بچه�ه��ای�ش��ما�در�صدر�کار�خود�ق��رار�ندارند�و�
برای�وظیفه�ای�که�از�طرف�او�به�آن�ها�محول�ش��ده�بود،�

مهلت�زمانی�را�ازدست�داده�اند.
�به�یاد�داش��ته�باش��ید�ش��ما�فقط�می�توانید�آن�چه�را�که�
می�دانید�مدیریت�کنید.�در�یک�س��اختار�ماتریس��ی�شما�
ممک��ن�اس��ت�افرادی�را�داش��ته�باش��ید�ک��ه�تنها�برای�
بخش��ی�از�هفته�خود�برای�کار�روی�وظایفی�که�ش��ما�به�
آن�ها�داده�اید،�در�دسترس�باشند،�بنابراین�حتمًا�در�مورد�

آن�شفاف�س��ازی�کنید.�این�روزها�"چه�کس��ی�در�تیم�من�
است؟" قطعًا�یک�سؤال�احمقانه�نیست.

س��ریع�ترین�راه�ب��رای�یافت��ن�اس��تفاده�از�گزارش�های�
مدیریت�منابع�از�سیستم�مدیریت�پروژه�است�تا�به�شما�
نش��ان�دهد�چه�کس��ی�روی�چه�وظایفی�کار�می�کند.�در�
برگ��ه� در� را� آن� �ProjectManager.comس��ایت�

�Workloadمشاهده�خواهید�کرد.
س��ایت��ProjectManager.comدارای�ابزاره��ای�
ب��ارکاری�و�مدیری��ت�منابع�اس��ت.�این�ابزارها�به�ش��ما�
امکان�می�دهد�تا�ساعات�کار�اختصاص�داده�شده�به�هر�
یک�از�اعضای�تیم�را�ببینید.�اگر�عضو�تیم�تعداد�ساعات�
خوبی�داش��ته�باش��د،�جعبه�س��بزرنگ�است.�اگر�آن�ها�به�
پایان�رس��یده�باش��ند�یا�اختصاص�یافته�باش��ند،�جعبه�
نارنجی�رنگ�اس��ت.�در�همان�نمای�مش��ابه،�می�توانید�
روی�جعب��ه�کلی��ک�ک��رده�و�بالفاصل��ه�وظایف�را�برای�
تنظی��م�ب��ارکاری،�مجدداً�تنظیم�کنید.�این�تنظیم�به�طور�
خودکار�در�هر�برنامه�پروژه�روی�نمودار�گانت�یا�جاهای�

دیگر�منعکس�می�شود.

شناس�ایی کارمندان�ی که وظایف�ی بیش از حد  مجاز به آن ها اختصاص یافته است02
ب��ه�دنب��ال�افرادی�در�تیم�باش��ید�که�وظایفی�بیش�از�حد�
مجاز�به�آن�ها�اختصاص�داده�شده�است.�این�بدان�معنی�
اس��ت�ک��ه�به�آن�ها�کارهایی�بی��ش�از�زمانی�که�واقعًا�در�
دس��ترس�آن�ها�باش��د�اختصاص�داده�ش��ده�است.�یک�
قانون�خوب�این�است�که�افراد�80درصد�از�وقت�خود�را�
ب��ه�کاره��ای�بخصوص�اختص��اص�دهن��د.�20درصد�
باقی�مان��ده�ب��رای�پاس��خگویی�به�تماس�ه��ای�تلفنی،�
ش��رکت�در�جلس��ات�تیم،�س��روکله�زدن�با�مش��تری�که�
مشکل�اورژانسی�دارد�و�به�همین�ترتیب.�20درصد�باید�
در�طول�هفته�پخش�ش��ود.�بهتر�اس��ت�وقت�مردم�را�با��6
س��اعت�در�روز�پ��ر�کنی��د�ت��ا�اینک��ه�هر�جمع��ه�به�آن�ها�
چیزهای��ی�که�نتوانس��تند�در�ابت��دای�هفته�انجام�بدهند،�

بدهید.

شناس�ائی کارمندان�ی ک�ه ب�ه آن ه�ا وظایفی  اختصاص یافته است03
ش��ما�همچنین�باید�بین�گزارش�های�منبع�و�داش��بوردها�
ب��ه�دنبال�افرادی�باش��ید�که�ب��ه�اندازه�کافی�کاری�برای�
انج��ام�ندارن��د.�انگی��زه�تی��م�را�با�اطمینان�ب��ه�آن�ها�که�
وظایف��ی�معن��ی�دار�برای�پر�کردن�روزش��ان�دارند،�حفظ�
کنید.�در�واقعیت�اعضای�تیم�ش��ما�همیش��ه�شلوغ�به�نظر�
خواهن��د�رس��ید.�آن�ها�چیزهای��ی�را�پیدا�خواهند�کرد�که�
رویش�کار�کنند،�شاید�وظایف�خودشان�را�انجام�دهند�یا�
به�یکی�از�همکارانش��ان�کمک�کنند.�سیس��تم�مدیریت�
زم��ان�به�ش��ما�کم��ک�می�کند�درک�کنید�ک��ه�آیا�آن�ها�
روی�وظایف��ی�ک��ه�اولویت�آن�ها�هس��تند�کار�می�کنند�یا�
خی��ر.�ش��ما�همچنین�می�توانی��د�س��رنخ�هایی�از�اینکه�
وظایف�اختصاص�داده�ش��ده�به�تیم�ش��ما�بیش�از�حد�یا�
کمتر�هستند،�مستقیمًا�از�خودشان�بپرسید.�ممکن�است�

آن�ه��ا�کار�بیش��تری�بخواهن��د�یا�خاطرنش��ان�کنند�که�
نمی�توانن��د�وظیف��ه�دیگ��ری�را�انجام�دهن��د.�این�جایی�
اس��ت�که�قضاوت�حرفه�ای�ش��ما�وارد�می�شود:�آیا�آن�ها�
واقعًا�سرش��ان�ش��لوغ�اس��ت�یا�روی�وظایف�اش��تباه�کار�
می�کنن��د؟�ی��ا�فوق�العاده�غیرمولد�هس��تند؟�هرچه�نقاط�
قوت�و�الگوهای�کار�تیم�خود�را�بهتر�بشناس��ید،�تفس��یر�
آن�چه�سیس��تم�برگه�ثبت�س��اعات�کار�به�ش��ما�می�گوید�

آسان�تر�است.

مهارت ها و غیبت ها را حساب کنید اگر�بدانید�تیم�شما�چه�زمانی�در�دسترس�است،�04
می�توانی��د�ب��ارکاری�تیم�خود�را�بهت��ر�مدیریت�کنید.�در�
مورد�تعطیالت�آینده�با�آن�ها�صحبت�کنید�و�مواردی�را�
در�برنامه�ری��زی�خ��ود�بگنجانی��د�تا�زمان��ی�که�آن�ها�در�
دس��ترس�نیس��تند،�وظیفه�ای�به�آن�ها�محول�نکنید.�به�
هم��ان�ان��دازه�ب��ا�تیم�خ��ود�تماس�بگیرید،�ت��ا�اطمینان�
حاصل�کنید�که�دانش�ش��ما�از�مهارت�های�آن�ها�به�روز�
اس��ت.�ممکن�اس��ت�اگر�مهارت�های�جدیدی�گسترش�
دهند،�قادر�باش��ند�روی�پروژه�های�بیش��تری�ازآنچه�شما�
انتظ��ار�داری��د�کار�کنند.�اگر�مهارت�الزم�را�در�تیم�ندارید�

ممکن�است�با�توسل�به�بیرون�آن�ها�را�بدست�آورید.

وظایف خود را تنظیم کنید س��رانجام،�ش��ما�بای��د�این�تخصی��ص�وظایف�05
بیش�تر�و�کمتر�از�حد�معمول�را�درس��ت�کنید.�با�افرادی�
شروع�کنید�که�کارهای�بسیار�زیادی�به�آن�ها�اختصاص�
داده�ش��ده�اس��ت.�کارهای�بزرگ�را�به�تکه�های�کوچک�
تقس��یم�کنید�و�به�ش��خص�دیگری�اختصاص�دهید�تا�به�
آن�ه��ا�کم��ک�کند�یا�اینک��ه�کار�را�به�مدت�طوالنی�تری�
بس��ط�دهی��د�ت��ا�آن�ها�ه��رروز�کار�کمتری�ب��رای�انجام�
داش��ته�باش��ند.�همچنین�شما�می�توانید�برخی�از�کارهای�
آن�ها�را�به�عضو�دیگری�از�تیم�که�کار�کافی�برای�انجام�
ندارد�منتقل�کنید.�بارکاری�برخی�افراد�را�با�درخواس��ت�
از�آن�ه��ا�ب��رای�دراختیارگرفت��ن�پ��روژه�دیگر،�توس��عه�
مهارت�هایشان�یا�با�مشارکت�آن�ها�در�برنامه�ریزی�سال�
آین��ده�افزای��ش�دهی��د.�اگ��ر�می�خواهید�تکلیف��ی�را�در�
سیس��تم�برنامه�ری��زی�منابع�خ��ود�تغییر�دهید،�فراموش�
نکنی��د�ک��ه�اول�ب��ا�افراد�درگیر�صحبت�کنید!�این�یکی�از�
راه�های�کلیدی�برای�ش��اد�نگه�داش��تن�تیم�اس��ت.�شما�
می�توانی��د�توضی��ح�دهید�که�در�حال�انتقال�الزامات�منابع�
ب��رای�ت��وازن�کاری�هس��تید�و�این�بازتاب�عملکرد�آن�ها�
نیس��ت.�درواق��ع�به�عنوان�یک�نتیجه�از�بارکاری�ش��ما،�
آن�ه��ا�حت��ی�می�توانن��د�با�وظایف�بهتری�ب��ه�کار�پایان�

دهند.
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زمان:  24-20 جوالی 2020
مکان:  اورالندو، فلوریدا، ایاالت متحده

�

رویــداد
کنفرانس اجایل 2020

کنفران��س�س��االنه�آمری��کای�ش��مالی�ب��رای�جامع��ه�اجای��ل�)چابک(�به�ادامه�اصول�اجایل�اختصاص�دارد�و�بس��تری�ارائه�می�دهد�ک��ه�در�آن�می�توان�ایده�ها�را�به�
اش��تراک�گذاش��ت�و�ش��کوفا�کرد.�مانند�بس��یاری�از�این�کنفرانس�ها�که�در�انتهای�س��ال�برگزار�می�ش��وند،�هنوز�س��خنرانان�و�حامیان�مالی�مشخص�نشده�اند�برای�

اطالعات�به�روز�شده�باید�کمی�صبر�کنید.�
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زم��ان: 24 ت��ا 26 فوری��ه 2020
مکان: آتالنتا، ایالت جورجیا، آمریکا

�

رویــداد
کنفرانس مدیریت پروژه فنی

�اگر�ش��ما�جزو�کس��انی�هس��تید�که�س��ال�ها�تجربه�مدیریت�پروژه�دارید�اما�می�خواهید�وارد�جنبه�های�فنی�مدیریت�پروژه�ش��وید،�این�همایش�برای�ش��ما�مناس��ب�
اس��ت.�کنفران��س�مدیری��ت�پ��روژه�فن��ی�از��24ت��ا��26فوریه��2020در�آتالنتا�ایالت�جورجیا�آمریکا�برگزار�می�ش��ود.�مدی��ران�پروژه�می�توانند�نحوه�ایجاد�یک�محیط�
مدیریت�پروژه�فنی�را�بیاموزند.�عالوه�بر�این،�این�همایش�چارچوب�های�مختلف�مدیریت�پروژه�را�نیز�در�بر�می�گیرد�و�فرصت�های�شبکه�س��ازی�را�برای�ش��ما�

فراهم�می�کند�تا�بتوانید�با�صدها�نفر�از�متخصصان�مدیریت�پروژه�در�تماس�باشید.�
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زمان: 6-3 نوامبر 2020
مکان: دنور، ایاالت متحده

�

رویــداد
 PMO هم نشست

�این�رویداد�س��االنه��PMIکه�برای�متخصصان��PMOبرگزار�می�ش��ود�هنوز�فهرس��ت�س��خنرانان�خود�را�اعالم�نکرده�اس��ت.�بااین�وجود��PMIیک�س��ازمان�تجاری�
پیش��رو�برای�مدیران�پروژه�در�آمریکای�ش��مالی�اس��ت�که�به�متخصصان،�مربیان�باتجربه،�معلمان�و�ارائه�دهندگان�دسترس��ی�دارد.�این�هم�نشس��ت�را�از�دس��ت�

ندهید.
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زمان: ۱۹-۱۷ اکتبر 2020
مکان: سیاتل، ایاالت متحده

�

رویــداد
کنفرانس جهانی PMI سال 2020

این�کنفرانسی�پیشرو�در�حوزه�مدیریت�پروژه�در�زمینه�صنعت،�پروژه�های�خدماتی،�برنامه�و�مدیریت�نمونه�کارها�است.�در�این�کنفرانس�گواهینامه�و��PDUاهدا�
می�ش��ود�و�دربرگیرنده�جامعه�بزرگی�از�متخصصان�برای�شبکه�س��ازی�اس��ت.�در�این�کنفرانس�یک�س��ری�مذاکرات�زنده�از�نوع��TEDوجود�خواهد�داش��ت�که�به�

دنیای�درحال�تغییر�مدیریت�پروژه�می�پردازد.�
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اندازه گی�ری موفقی�ت پ�روژه پ�س از اج�را مهم اس�ت زیرا به 
تش�خیص استراتژی های آینده هنگام برنامه ریزِی پروژه های 
جدید کمک می کند. بهبود مستمِر حاصل از داده های جمع شده 
از پروژه های گذش�ته، به مدیرپروژه امکان می دهد تا پیش از 
وقوع بعدی، هرگونه مش�کلی را شناس�ایی کند. بهره گیری از 
داده ه�ای گذش�ته ب�ه این معنیس�ت ک�ه فرآینده�ای جدید با 
اش�تباهات کمت�ر و مدیری�ت بهت�ِر موفقی�ت می توانن�د اتفاق 

بیفتند. 

عوامل موفقیت پروژه

8 عامل موفقیت که هر 

مدیر پروژه موفقی می داند

آگاه���ی از عوام���ل موفقی���ت پ���روژه ب���ه پروژه ه���ای آین���ده کم���ک 

می کند و سریعا از شکست جلوگیری کرده و مانع اتالف زمان و 

هزین���ه می ش���ود. مدیرپ���روژه ب���ه ای���ن معنیس���ت که ش���ما نیاز به 

راهی برای ارزیابی پروژه هایی که درحال کار برروی آن ها هستید 

ی���ا ب���ه اتم���ام رس���انده اید داری���د. در ای���ن مقاله لیس���تی از عوامل 

موفقی���ت ارائ���ه ش���ده اس���ت ت���ا مدی���ران پروژه بتوانند تش���خیص 

دهند که چه چیز به خوبی پیش رفته اس���ت و چه مش���کالتی هم 

در فرآیند هم در نتیجه نهایی وجود داشته است.
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رضایت دینفعان س�نجیدن اینکه ذینفعان ش�ما خش�نود و 01
راضی هس�تند یا خیر مهم اس�ت، زیرا آن ها مشتاِق 
موفقی�ت ش�ما هس�تند. آی�ا الزم اس�ت ت�ا ب�رای 
اندازه گی�ری موفقی�ت، هم�ه ذینفع�ان س�نجیده 

شوند؟ لزوما خیر.
برای ارزیابی اینکه یک پروژه، موفقیت آمیز بوده یا 
شکس�ت خ�ورده، بای�د بدانی�د ک�ه ک�دام ی�ک از 
ذینفع�ان بای�د راضی ش�ده باش�ند. در صورت نیاز 
باید همه آن ها )ذینفعان( ارزیابی ش�وند. اگر تنها 
برخ�ی از آن ه�ا نق�ش کلی�دی دارن�د، آن ه�م باید 
ارزیاب�ی ش�ود. ذینفع�ان و س�هامداران اصل�ی 
می توانند موفقیت یا شکس�ت پروژه را رقم بزنند، 
بنابراین این دسته از افراد برای سنجش موفقیت 

پروژه باید حتما درنظر گرفته شوند. 

رسیدن به اهداف تعیین شده پروژه آگاهی از رس�یدِن پروژه به اهداِف از پیش 02
تعیین ش�ده بس�یار مهم است. آیا الزامات محصول 
تحویل داده شده و معیارهای موفقیت همانطور که 
وعده داده ش�ده رعایت ش�ده اند؟ درحالی که شما 
می خواهید مش�تریان از هرآنچه در پروژه به انجام 
رس�انده اید راض�ی باش�ند، ممک�ن اس�ت نتیج�ه 
آن چیزی نباشد که آن ها در ابتدا خواسته بودند، اما 
هنوز هم ممکن اس�ت به آن چه می خواهند برس�ند 

یا آن را پیدا کنند. 
گزارش Chaos از سال 2006 بیان می کند که 45 
درصد از ویژگی های س�اخته ش�ده هرگز اس�تفاده 
نش�ده اند و فق�ط 20 درص�د از ویژگی ه�ا اغل�ب یا 
همیش�ه مورد اس�تفاده قرارگرفته بودند. بنابراین، 
حتی اگر تمام چیزهایی که مشتریان شما خواسته 
بودن�د فراه�م نک�رده باش�ید، از آن ها بپرس�ید آیا 
الزامات حیاتی آن ها به انجام رسیده است یا خیر؟ 
اگ�ر خی�ر، چ�ه کاری را انج�ام نداده ای�د؟ چ�ه 
ویژگی های�ی مه�م هس�تند؟ ارزیابی م�واردی که 
ذینفع�ان را خش�نود یا ناراض�ی می کند د رموفقیت 

کلی تاثیرگذار است.   

بودجه س�ومین عام�ِل موفقی�ِت قاب�ل بررس�ی، 03

بودج�ه اس�ت و اینک�ه آیا ش�ما پ�روژه را با بودجه 
مصوب در آغاز، تحویل داده اید یا خیر. پشت گرمِی 
قضیه در این اس�ت که ش�رکت یا مش�تری ش�ما 
معامله خوبی داش�ته باش�د. شما می خواهید بتوانید 
ک�ه ه�م محصول�ی تولید کنید و هم اه�داف بودجه 
خود را برآورده کنید تا نش�ان دهنده موفقیت ش�ما 

باشد. 
ی�ک نظرس�نجی در س�ال 2019 نش�ان داد ک�ه 
81 درصد س�ازمان ها بودجه را در طول پروژه مورد 
بازدی�د ق�رار می دهن�د. به طورمش�ابه 83درص�د 
سازمان ها هم تغییرات در زمان و هزینه را در طول 
ی�ک پ�روژه بررس�ی می کنند. این یعن�ی آگاهی از 

نحوه مدیریت بودجه حیاتی است. 

تحویل هدف اندازه گیری موفقیت شامل مدیریت زمان 04
است. ضرب االجل های سخت مهم هستند چرا که 
روی دیگ�ر م�وارد ه�م تاثی�ر می گذارن�د. دوب�اره 
می گویی�م اگ�ر بخواهید مهلت زمانی را تغییر دهید، 
بدان معنا نیس�ت که ش�ما شکس�ت خورده اید. با 
ارتباطات هنوز هم می توانید موفقیت کسب کنید. 
بررس�ی با تیم ها در مورد اینکه اولویت چیس�ت و 
اینک�ه تاریخ های مناس�ب کدام هس�تند می تواند 
همان معنای موفقیت باش�د چرا که همه را در حلقه 
کاری نگ�ه م�ی دارد. درحالی ک�ه تنه�ا 34درصد از 
پروژه ه�ا به موق�ع و ب�ا بودج�ه مص�وب ب�ا کلی�ه 
مش�خصات ارائه ش�ده تحویل می شوند. اگر خوب 
ارتباط برقرار کنید و با ذینفعان خود همکاری کنید 

می توانید در این 34 درصد قرار گیرید.

کیفیت اگر پروژه شما از کیفیت مطلوبی برخوردار 05
اس�ت، پ�س فاکت�ور موفقیت باالتری دارید. ش�ما 
می خواهی�د انتظ�ار ذینفع�ان ب�رای کیفیت را درک 
کرده و برآورده س�ازید وبدانید که آیا به اس�تاندارد 

موردنظر رسیده اید یا خیر. 
اگر چنین نکرده اید، چگونه می توانید از این داده ها 
اس�تفاده کنید تا مطمئن ش�وید پروژه بعدی کیفیت 
باالت�ری دارد؟ درک نیازه�ای کیفی�ت به این معنی 

اس�ت ک�ه می توانی�د ب�رای بهب�ود کاره�ا روی 
ویژگی ها، بودجه ها و جدول زمانی کار کنید. 

موفقیت تیم یک�ی دیگ�ر از عوام�ل م�ورد اس�تفاده در 06
س�نجش موفقیت، نحوه احس�اس تیم شما نسبت 
به روندکار و نتیجه نهایی اس�ت. بررس�ی و نگاه به 
س�طوح اعتم�اد، خش�نودی و رضای�ت هم�ه در 
موفقی�ت نق�ش اساس�ی دارن�د.  اگ�ر تی�م ش�ما 
احس�اس رضایت کند نتجیه بهتری می گیرید. یک 
تی�م خوش�حال از ی�ک پ�روژه که به خوب�ی انجام 
گرفت�ه احس�اس غ�رور می کند که ب�رای ذینفعان 
بسیار عالی است. آگاهی از نحوه مدیریت یک تیم 
ب�رای موفقی�ت یعنی پروژه بعدی چیزی اس�ت که 

باید دنبالش بود. 

تجزیه و تحلیل مشتری درحالی ک�ه می خواهی�د س�هامداران ی�ا 07
مش�تریان ش�ما خوشحال باش�ند، باید راهی برای 
جمع آوری داده ها پیدا کنید تا چشم انداز و رضایت 
کل�ی آن ه�ا را بدس�ت آوری�د. ب�رای ای�ن کار از 
اس�الیدرها استفاده کنید. از آن ها برای درجه بندِی 
عوامل مختلف موفقیت استفاده کنید تا پاسخ هایی 
ک�ه بدس�ت می آورید ملموس ب�وده و صرفا کالمی 
نباش�د. رویت ش�واهد و اینکه داده ها همیشه جلوی 
چش�متان باش�د یعن�ی نق�اط ضع�ف و ق�وت را 
می توانی�د مش�اهده کنی�د. ای�ن کار م�واردی را که 
جای پیشرفت داشته باشد به شما نشان می دهد.

بازخورد مدیریت بازخورد تیم ش�ما مهم اس�ت اما آگاهی از 08
اف�کار مدیری�ت هم مهم می باش�د. آگاهی از آن چه 
آن ه�ا موفقیت آمی�ز و آن چ�ه مشکل س�از می دانند 
اهمیت دارد چرا که آن ها رئیس�ان ش�ما هس�تند و 
ش�ما می خواهید نش�ان دهید که نه تنها مش�تری را 
خوش�حال کرده اید بلکه انتظارات کس�انی را که بر 
مش�اغل نظ�ارت دارن�د نیز ب�رآورده کرده اید. یک 
بازخ�ورد  مدی�ران  از  و  کنی�د  تنظی�م   جلس�ه 

بخواهید. 

 آگاه�ی از عوام�ل موفقی�ت در انتهای پروژه نه تنها 
در ارزیاب�ی نح�وه عملک�رد آن پروژه بلکه در انجام 
تنظیمات برای پروژه بعدی همبس�یار مهم اس�ت. 
استفاده از نقاط قوت خود برای شناسایی ضعف ها 

نش�ان دهنده پیش�رفت ش�ما ب�ه عن�وان ی�ک 
مدیرپ�روژه بلک�ه به عنوان یک رهبر نیز می باش�د. 
یادگیری یک تجربه مداوم اس�ت. اس�تفاده از همه 
ای�ن عوام�ل برای کمک به ارزیاب�ی موارد به همراه 

منابع�ی مانن�د خبرنام�ه PMN به ع�الوه ارتب�اط با 
ذینفع�ان و تی�م ب�ه پروژه ه�ای آینده ش�ما س�ود  
می رس�اند. هرچ�ه اف�راد راضی تر باش�ند موفقیت 

بیشتری در هر پروژه آینده خواهند داشت.  

نکات نهایی
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ه���وش مصنوع���ِی مدیری���ت پ���روژه افزای���ش 
داش���ته اس���ت. در بخش���ی از گزارشی درباره 
تاثی���ر روزاف���زون هوش مصنوعی بر عملکرد 
پ���روژه، موسس���ه مدیری���ت پ���روژه  از 551 
مدیرپروژه س���وال کرد که آیا س���ازمان آن ها 
تح���ت تاثی���ر AI ب���وده اس���ت ی���ا خیر؟ پاس���خ 
حیرت انگیز 81 درصد آن ها بله بوده است. 
داده ها همچنین حاکی از آن اس���ت که طی 
3 س���ال آین���ده مدی���ران پ���روژه انتظ���ار دارند 
تع���داد پروژه های���ی ک���ه آن ه���ا با کمک هوش 
مصنوع���ی مدیری���ت می کنند از 23درصد به 

37درصد افزایش یابد. 

  آیا هوش مصنوعِی مدیریت پروژه شغل افراد را می دزدد؟
برخی�از�افراد�ممکن�اس��ت�درحال�حاضر�این�س��وال�را�مطرح�کنند�که�آیا�هوش�مصنوعی�مدیریت�پروژه�کارها�را�در�
دس��ت�می�گیرد؟�موسس��ه�مدیریت�پروژه�می�گوید�به�احتمال�زیاد،�اگرچه�انتظار�می�رود�که�به�بخش�اصلی�گردش�
کار��مدیر�پروژه�تبدیل�ش��ود.�موسس��ه�مدیریت�پروژه�معتقد�اس��ت�"که�برای�بازکردن�ارزش�واقعی�هوش�مصنوعی،�
س��ازمان�ها�به�همکاری�بین�انس��ان�و�ماش��ین�نیاز�دارند." باتش��کر�از�هوش�مصنوعی،�مدیران�پروژه�ابزارهای�بیشتری�
دراختی��ار�دارن��د�ت��ا�ب��ه�کمک�وظایف�مدیریتی�آن�ها�بیاید.�به�جای�نگرانی�درمورد�هوش�مصنوعی،�موسس��ه�مدیریت�
پ��روژه�س��ازمان�ها�را�ترغی��ب�می�کن��د�ت��ا�با�اعمال�پنج�اصل�مهم،�معروف�به�اص��ول�MELD،�مبتکر�هوش�مصنوعی�
ش��وند.�تحقیقات�انجام�ش��ده�توس��ط�Accenture،�نش��ان�می�دهد�که�مبتکران�هوش�مصنوعی�لذت�بیش��تری�از�
عملکرد�پروژه�نسبت�به�کسانی�که�این�کار�را�نمی�کنند،�می�برند.�موسسه�مدیریت�پروژه�با�سازمان�هایی�که�تصمیم�

می�گیرند�از�اصطاحات��MELDاستفاده�نکنند،�تماس�می�گیرد.�

هوش مصنوعِی مدیریت پروژه،
 81درصد پروژه ها را تحت تاثیر قرار می دهد
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  اصول MELDS عبارتند از:
• �Mindsetمناسب�را�تشویق�کنید

• آزمایش�را�تبلیغ�کنید
• پشتیبانی�فعاالنه�از�رهبری

• داده�ها�را�با�استراتژی�بیامیزید
• مهارت�های�جدید�را�پرورش�دهید

ایده�اصلی�در�قوانین��MELDاین�است�که�با�ترکیب�مدیران�پروژه�با�
اب��زاری�ک��ه�از�ه��وش�مصنوعی�تهیه�ش��ده��باش��ند،�س��ازمان�ها�به�
پیشرفتی�در�بهره�وری�و�موفقیت�پروژه�دست�خواهند�یافت.�موسسه�
مدیریت�پروژه�مدیران�پروژه�را�تش��ویق�می�کند�تا�در�حوزه�مدیریت�
پروژه�نس��ب�به�هوش�مصنوعی�باز�و�کنجکاو��باش��ند.�ش��واهد�اولیه�
ای��ن�ادع��ا�را�تایید�می�کنند�که�افرادی�که�نس��بت�به�هوش�مصنوعی�

ذهن�بازی�داشته�باشند،�مزایایش�را�درو�خواهند�کرد.

  اختالف بین مدیران پروژه
هوش�مصنوعی�نقش�مهمی�در�مدیریت�منابع�و�بهبود�چابکی�ایفا�می�کند.�با�اس��تفاده�
از�ه��وش�کارب��ردی�یعن��ی�جایی�که�هوش�مصنوعی�با�آنالیز�داده�ها�و�اتوماس��یون�برای�
�New�Relicحل�مسئله�ترکیب�شده�است،�برخی�از�نرم�افزارهای�مدیریت�پروژه�مانند�
قادر�بر�نظارت�دقیق�بر�عملکرد�و�شناس��ایی�روندهای�س��خت�در�بهره�وری�و�اس��تقرار�
هس��تند.�مش��کالتی�که�ممکن�اس��ت�هفته�ها�یا�ماه�ها�طول�بکش��ند�تا�شناس��ایی�و�حل�
ش��وند،�ه��وش�مصنوع��ِی�مدیریت�پ��روژه�می�تواند�ظ��رف�چنددقیقه�شناس��ایی�کند.�
مهمترین�چیز�این�اس��ت�که�هوش�مصنوعی�مدیران�پروژه�را�آزاد�می�گذارد�تا�آنچه�را�
انج��ام�می�دهن��د�ب��ه�بهتری��ن�نحو�انج��ام�دهند:�مدیری��ت�پروژه.�یک��ی�از�جالب�ترین�
بخش�های�هوش�مصنوعی�این�اس��ت�که�بس��یاری�از�کارهای�خس��ته�کننده�و�تکراری�را�
ک��ه�می�توان��د�برنام��ه�روزانه�یک�مدیرپروژه�را�پر�کند،�ح��ذف�می�کند.�هوش�مصنوعی�
همچنی��ن�ب��ه�مدی��ران�پ��روژه�کمک�می�کند�تا�با�ارس��ال�خ��ودکار�یاد�آوری�ها�و�تجزیه�

اطالعات�برای�جزییات�مهم،�به�مدیریت�بهتر�پروژه�های�خود�بپردازند.�

  تاثیر هوش مصنوعِی مدیریت پروژه
داده�ها�حاکی�از�آن�است�که�مبتکران�هوش�مصنوعی�درحال�رهایی�
از�تاخیره��ا�هس��تند.�به�عن��وان�مثال�61درصد�پروژه�ها�با�اس��تفاده�از�
هوش�مصنوعی�به�موقع�تحویل�داده�ش��د،�درحالی�که�بدون�آن�این�
ع��دد�تنها�47درصد�می�باش��د.�مبتکران�ه��وش�مصنوعی�همچنین�
دریافتند�که�64درصد�از�پروژه�هایی�که�از�هوش�مصنوعی�اس��تفاده�
کرده�اند�بازگش��ت�س��رمایه�یا�فراتر�از�آن�داشته�اند�درحالی�که�این�آمار�

برای�پروژه�های�بدون�هوش�مصنوعی�تنها�52درصد�است.

 3راه م���وردانتظ���ار مدی���ران پ���روژه درم���ورد 
تاثیرگ���ذارِی فن آوری ه���ای ه���وش مصنوع���ی بر 

مدیریت پروژه
سیستم های ِخبره

تصمیم�گی��ری�ی��ک�متخص��ص�انس��انی�را�تقلید�می�کن��د.�آن�ها�به�
ش��کلی�طراحی�ش��ده�اند�تا�راهش��ان�را�از�طریق�اس��تدالل�و�برهان�از�
پایگاه�دانش�ه��ای�ب��زرگ�بس��ازند�و�به�م��رور�قواع��د�را�ی��اد�بگیرند.�
برنامه�های�بازی�ش��طرنج�اولیه،�مانند�اولین�کس��ی�که�یک�انس��ان�را�

شکست�داد،�به�سیستم�های�ِخبره�اعتماد�کرد.
یادگیری عمیق

از�نح��وه�عملک��رد�مغ��ز�انس��ان�تقلید�می�کند�و�الگوه��ای�یادگیری�و�
پ��ردازش�داده�ه��ا�را�ایجاد�می�کند.�یادگی��ری�عمیق�از�مقادیر�زیادی�
داده�های�بدون�ساختار�که�برای�انسان�ها�چندین�دهه�طول�می�کشد�
ی��اد�می�گی��رد.�آژانس�ه��ای�تبلیغاتی�برای�مناسب�س��ازی�تبلیغات�با�

حکایت�شما�از�یادگیری�عمیق�استفاده�می�کنند.

 خودکارسازی فرآیند روباتیک
وظای��ف�انس��انی�را�ب��رای�کمک�ب��ه�گ��ردش�کار�و�فرآیندها�به�طور�
خ��ودکار�انج��ام�می�ده��د.�به�این�فکر�کنید�که�در�هر�زمان�یک�کارمند�

فوق�العاده�باهوش�و�باورنکردنِی�کارآمد�داشته�باشید.�

  شما چه فکر می کنید؟
ه��وش�مصنوع��ی�در�ح��ال�تجرب��ه�لحظه�ای�در�کانون�توجه�اس��ت.�
چگون��ه�قص��د�دارید�از�ه��وش�مصنوعی�و�اس��تراتژی�های�مدیریت�

پروژه�خود�استفاده�کنید؟�
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معرفِی برخی از کتاب های خوب 
ح���������وزه م���دی������ری����ت پ��������������روژه

 کتاب مفید در حوزه مدیریت پروژه چه ویژگی هایی دارد؟
در حال���ت ایدئ���ال م���ا می خواهی���م کتاب���ی بخوانی���م که توس���ط یک کارش���ناس محت���رم و خبره و در 
مورد موضوعی مش���خص باکیفیت باال نوشته ش���ده باش���د. یعنی کتاب ایدئال در حوزه مدیریت 
پ���روژه، کتاب���ی خواه���د ب���ود ک���ه ب���رای مدی���ران پ���روژه مبت���دی به ان���دازه کاف���ی روش���ن و واض���ح و 
قابل اس���تفاده باش���د. این کتاب باید برای مدیران باتجربه هم مهم و قابل توجه باش���د و در مورد 
همه جنبه های موضوع بحث کند، از اصول گرفته تا ش���یوه ها و هر مورد را با مثال های فراوان از 
دنی���ای واقع���ی ش���رح ده���د. درنهای���ت ب���ا کتاب���ی روبرو می ش���ویم که قطعاً ضخیم اس���ت و ش���امل 
مطال���ب فراوان���ی می ش���ود و درعین ح���ال قیم���ت مناس���بی هم دارد. کتاب ایدئ���ال مدیریت پروژه 
باید به روز باش���د و بهترین و آخرین تمرین ها و اس���تانداردهای مدیریت پروژه را انعکاس دهد و 
در می���ان خوانن���دگان محب���وب باش���د. ای���ن کت���اب فق���ط موضوع���ات مرتب���ط را بررس���ی می کن���د، 
موضوعات���ی ک���ه مرتب���ط ب���ا کل فرآین���د مدیری���ت پ���روژه اس���ت. خواندن این کتاب از کتاب درس���ی 
هیجان انگیزتر خواهد بود یعنی کتابی که نه تنها ابزارها و نکات کاربردی را ارائه  دهد بلکه تفکر 

خواننده را نیز برای تبدیل شدن به منبع خالقیت و هوش به چالش بکشد.

�Robو�آق��ای��Stephen�Barkerآق��ای�
�Coleحدود��35سال�تجربه�مدیریت�پروژه�
دارن��د.�اث��ر�ش��ومیز�ویرایش�س��وم�در�ژوئن�
�Pearson��2012توس��ط�ناش��ر�بریتانیایی�
منتش��ر�ش��د.�این�کتاب�دارای��200صفحه�
اس��ت.�نس��خه�بازنویسی�شده�ویرایش�سوم�
در�دس��امبر��2014منتشرش��ده�اس��ت�و�جلد�
ش��ومیز�آن���18.79دالر�قیم��ت�دارد.�ب��ر�
اس��اس�تجربه�ای�که�داش��تند،�آن�ها�در�این�
کت��اب�عوامل��ی�که�پ��روژه�را�ب��ه�موفقیت�
می�رس��انند،�چگونگی�تحوی��ل�آنچه�وعده�
داده�ش��ده�و�چگونگ��ی�هزینه�ک��رد�به�اندازه�
بودج��ه�و�تحوی��ل�طب��ق�زمان�بن��دی�را�به�
اشتراک�گذاش��ته�اند.�نویسندگان�این�کتاب�
همچنی��ن�درک�خ��ود�را�در�م��ورد�روش�ها،�
آموزش�ها�و�همچنین�وابس��تگی�و�مشارکت�
در�مدیریت�پروژه�با�خوانندگان�به�اش��تراک�

گذاشته�اند.�

6- کتاب 
Brilliant Project Management: What 
the best project managers know, do, 
and say

این�کتاب�توسط��Juana�Clark�Craigکه�
یک��PMPاست،�نوشته�شده�است.�کتاب�در�
ماه�نوامبر�س��ال��2012منتش��ر�ش��د�و�دارای�
�138صفحه�اس��ت.�نس��خه�ش��ومیز�کتاب�
قیمت��ی��11.47دالری�دارد.�ای��ن�کت��اب�به�
مبتدیاِن�PM،�کس��انی�که�به�شکل�تصادفی�
مدی��ر�پروژه�ش��ده�اند�و�کس��انی�که�مجبور�
هس��تند�فقط�یک�بار�ی��ک�پروژه�را�مدیریت�
کنن��د،�توصی��ه�می�ش��ود.�ای��ن�کتاب�یک�
راهنم��ای�قدم�به�قدم�در�اصطالحات�س��اده�
و� س��نگین� اصطالح��ات� به�ج��ای�
دست�وپاشکس��ته�اس��ت.�کت��اب�همچنین�
دارای�برگه�ها�و�لیس��ت�های�بررس��ی�برای�

اجرای�آسان�پروژه�است.�

7- کتاب 
Project Management Lite: Just 
Enough to Get the Job Done…
Nothing More

لیست کتاب های مفید مدیریت پروژه
ما�هنوز�هم�به�جمع�بندی�برای�انتخاب�یک�کتاب�واحد�نرسیده�ایم،�اما�در�چندین�مجموعه�با�چندین�کتاب�مواجه�شده�ایم�که�بسیاری�از�این�خصوصیات�مورد�جست�وجو�را�
در�خود�جای�داده�اند.�در�اینجا�فهرس��تی�از��10کتاب�خوب�و�مفید�مدیریت��پروژه�مطرح�ش��ده�اس��ت�که�به�جای�آن�که�روی�یک�موضوع�خاص�بحث�کنند�مباحث�کلی�را�در�
برمی�گیرند.�این�لیس��تی�اس��ت�که�یک�مدیر�پروژه�تازه�کار�یا�ش��خصی�که�از�میانه�پروژه�مس��ئولیت�آن�را�به�عهده�گرفته�باش��د�به�راحتی�می�تواند�از�آن�اس��تفاده�کند�همچنین�
لیستی�گزینشی�است�که�می�تواند�برای�بررسی�و�یادآورِی�مباحث�مهم�و�پایه�ای�توسط�افراد�باتجربه�و�حرفه�ای�هم�مورداستفاده�قرار�گیرد.��این�لیست�یک�ترکیب�سالم�از�
تئوری،�عمل،�مرجع،�تجربه،�الگوها�و�دیدگاه�ها�اس��ت�که�در�مس��یر�پیش��رفت�ش��غلی�ش��خص،�همراهی�ارزش��مند�خواهد�بود.�ترتیب�لیس��ت�با�توجه�به�تاریخ�انتش��ار�کتاب�ها�

است.�تعداد�معدودی�از�کتاب�های�این�لیست،�نسخه�های�جدیدتر�یا�تجدیدنظر�شده�نیز�منتشر�کرده�اند�که�این�نکته�نیز�در�لیست�در�نظر�گرفته�شده�است.�

)بخش دوم(
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نویس��نده�کتاب��Kim�Heldmanاز�س��ال�
�2001ی��ک��PMPاس��ت�و�دارای�دو�ده��ه�
تجربه�مدیریت�پروژه�های�فناوری�اطالعات�
می�باش��د.�نسخه�چاپ�شومیز�ویرایش�سوم�
ای��ن�کت��اب�در�ماه�مه��2011منتش��ر�ش��د�و�
ش��امل��360صفح��ه�اس��ت.�قیم��ت�کتاب�
�22.52دالر�اس��ت.�این�کتاب�به�عنوان�یکی�
از�بهتری��ن�راهنماه��ای�معرف��ی�برای�یک�
ش��خص�حرفه�ای�و�مش��تاق�که�در�یادگیری�
مفاهیم�اساس��ی�جدی�اس��ت،�در�نظر�گرفته�
می�ش��ود.�این�کتاب�تمام�اولیه�های�پروژه�را�
تا�بس��ته�شدن�آن�پوش��ش�می�دهد�و�دارای�
برخی�از�فرم�های�نمونه�و�چک�لیس��ت�هایی�

است�که�بسیار�سودمند�و�مفید�هستند.�

8- کتاب 

 Project Management 
JumpStart

نویس��نده�این�کتاب��Terry�Schmidtیک�
PMP،�مش��اور�مدیریت،�مربی�اس��تراتژی،�
س��ایت� بنیان�گ��ذار� و� آموزش�دهن��ده�
��ManagementPro.comاس��ت.�ای��ن�
کتاب�در�ماه�مارس�س��ال��2009منتشرشده�
است�اما�در�تمام�این�سال�ها�همچنان�معتبر�
باقی�مانده�اس��ت.�این�کتاب�با�جلد�گالینگور�
دارای��272صفح��ه�ب��ه�قیمت��18.14دالر�
اس��ت.�کتاب�خواننده�را�به�س��متی�س��وق�
می�ده��د�ک��ه�اول�س��ؤاالت�مهم�را�)در�مورد�
پروژه(�بپرس��د�قبل�از�این�که�عجوالنه�پروژه�
را�اس��تارت�بزن��د.�این�کت��اب�همچنین�یک�
متدول��وژی�برای�دس��تیابی�ب��ه�هدف�بدون�
درنظرگرفتِن�پیچیدگی�آن�ارائه�می��دهد.�

9- کتاب 
Strategic Project Management Made 
Simple – Practical Tools for Leaders 
and Teams

نویس��نده�این�کتاب�Scott�Berkun،�مدیر�
پروژه�ای�کهنه�کار،�پرفروش�ترین�نویسنده�و�
س��خنگویی�اس��ت�ک��ه�ب��رای�ی��ک�ده��ه�
پروژه�ه��ای�نرم�اف��زارِی�مایکروس��افت�را�
رهب��ری�و�مدیری��ت�می�کرد.�کت��اب�در�ماه�
جوالی��2008منتشرش��ده�اس��ت.�نس��خه�
اصالح�شده�شومیز�کتاب�دارای��410صفحه�
اس��ت�و�ب��ه�قیم��ت��30.10دالر�فروخت��ه�
می�ش��ود.�این�کتاب�ازنظر�س��بک�نوش��تن�با�
ی��ک�کتاب�معم��وِل�مدیریت�پروژه�متفاوت�
اس��ت�زیرا�در�قالب�مقاله�و�نه�یک�س��اختار�
مش��خص�رایج،�نوشته�ش��ده�اس��ت.�کتاب�
مفاهیمی�در�مورد�برنامه�ریزی،�تصمیم�گیری،�
رهبری،�اس��تراتژی�و�اساس��اً�چگونگی�وقوع�

اتفاقات�در�یک�پروژه�ارائه�می�دهد.�

10- کتاب 
 Making Things Happen: 
Mastering Project 
Management

ای��ن�لیس��ت�گزینه�های�مفی��د�کتاب�برای�
اف��راد�حرف��ه�ای�مدیریت�پ��روژه�را�معرفی�
می�کن��د.�آن�ه��ا�می�توانن��د�آخرین�ویرایش�
کتاب��PMBOKرا�انتخاب�کنند�یا�از�کتاب�
�Project� Management خوش�دس��ت�
�Liteبه��ره�ببرند.�بعضی�ها�در�مطالعاتش��ان�
�Kerznerممکن�اس��ت�کتاب�درسی�دکتر�
را�بخوانند�درحالی�که�ممکن�اس��ت�دیگران�
س��بک�نگارش���Scott�Berkunرا�ترجیح�
دهند.�در�پایان�،�امیدواریم�که�هر�یک�از�این�
کتاب�ها�بتوانند�در�موقعیت�یا�شرایط�خاص،�
ش��ما�را�ی��اری�کنن��د�و�راه�حل��ی�ب��رای�نیاز�

متخصص�حرفه�ای�پروژه�ارائه�دهند.

نتیجه گیری
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هوش مصنوعی با پایتون  
یادگی���ری نظارت ش���ده : رگ�����رس���یون

 
)بخش ششم(

�رگرس��یون�یکی�از�مهم�ترین�ابزارهای�آماری�و�یادگیری�ماش��ین�اس��ت.�اش��تباه�
نیس��ت�اگر�بگوییم�یادگیری�ماش��ین�از�رگرسیون�شروع�شد.�رگرسیون�ممکن�است�
به�عن��وان�ی��ک�روش�پارامت��ری�تعریف�ش��ود�که�به�ما�امکان�تصمیم�گیرِی�مبتنی�بر�
داده�ه��ا�را�می�ده��د�ی��ا�به�عبارت�دیگر�ب��ا�یادگیری�رابطه�بی��ن�متغیرهای�ورودی�و�
خروج��ی،�پیش�بینی�ه��ای�مبتن��ی�ب��ر�داده�ها�را�انج��ام�دهیم.�در�اینج��ا�متغیرهای�
خروجی�که�به�متغیرهای�ورودی�وابس��ته�هم�هس��تند،�اعداد�واقعی�با�مقادیر�پیوس��ته�
می�باشند.�در�رگرسیون�رابطه�بین�متغیرهای�ورودی�و�خروجی�اهمیت�دارد�و�به�ما�
در�درک�چگونگ��ی�تغیی��ر�مق��دار�متغیر�خروجی�با�تغییر�متغیر�ورودی�کمک�می�کند.�
رگرس��یون�اغل��ب�ب��رای�پیش�بین��ی�قیمت�ها،�اقتص��اد،�تغییرات�و�غیره�اس��تفاده�

می�شود.

ساخت رگرسیون در پایتون
در�ای��ن�بخ��ش�نحوه�س��اخت�رگرس��یون�تک�متغیره�و�چن��د�متغیره�را�فرا�

خواهیم�گرفت.
رگرسیون�خطی�/�رگرسیون�تک�متغیره

ابتدا�چند�پکیج�مهم�و�موردنیاز�را��Importمی�کنیم.�
import numpy as np
from sklearn import linear_model
import sklearn.metrics as sm
import matplotlib.pyplot as plt

ح��ال�بای��د�داده�ه��ای�ورودی�را�تهی��ه�کنیم.�ما�داده�های�خ��ود�را�در�پرونده�ای�به��نام�
�linear.textذخیره�کرده�ایم.�

input = ‘D:/ProgramData/linear.txt’

ما�باید�این�داده�ها�را�با�استفاده�از�تابع���np.loadtxtبارگذاری��کنیم.�

input_data = np.loadtxt(input, delimiter=’,’)
X, y = input_data[:, :-1], input_data[:, -1]

گام�بعدی�آموزش�دادن�به�مدل�یا��trainکردِن�مدل�است.�نمونه�های��trainکردن�
و�تست�کردِن�مدل�را�به�آن�می�دهیم.

training_samples = int(0.6 * len(X))
testing_samples = len(X) - num_training
X_train, y_train = X[:training_samples], y[:training_samples]
X_test, y_test = X[training_samples:], y[training_samples:]

حاال�باید�یک�شیء�رگرسیون�خطی�ایجاد�کنیم.�
reg_linear = linear_model.LinearRegression()

شیء�ایجادشده�را�با�نمونه��های�آموزش،��trainمی�کنیم.�
reg_linear.fit(X_train, y_train)

ما�باید�عمل�پیش�بینی�را�با�استفاده�از�داده�های�تست�هم�انجام�دهیم.
y_test_pred = reg_linear.predict(X_test)

اکنون�داده�ها�را�طرح�ریزی�و�ترسیم�می��کنیم.�
plt.scatter(X_test, y_test, color = 'red')
plt.plot(X_test, y_test_pred, color = ‘black’, linewidth = 2)
plt.xticks(())
plt.yticks(())
plt.show((
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 خروجی�در�شکل�زیر�مشاهده�می�شود:

�

اکنون�می�توان�عملکرد�رگرسیون�خطی�خود�را�به�شرح�زیر�محاسبه�کرد�-
print("Performance of Linear regressor:")
print("Mean absolute error =", round(sm.mean_absolute_error(y_test, 
y_test_pred), 2))
print("Mean squared error =", round(sm.mean_squared_error(y_test, 
y_test_pred), 2))
print("Median absolute error =", round(sm.median_absolute_error(y_
test, y_test_pred), 2))
print("Explain variance score =", round(sm.explained_variance_
score(y_test, y_test_pred),
2))

print("R2 score =", round(sm.r2_score(y_test, y_test_pred), 2))

خروجی:

کارایی�یک�رگرسیون�خطی:�
Mean absolute error = 1.78
Mean squared error = 3.89
Median absolute error = 2.01
Explain variance score = -0.09
R2 score = -0.09

در�کد�باال�،�ما�از�این�داده�های�کوچک�برای�خروجی�گرفتن�اس��تفاده�کرده�ایم.�اگر�
می�خواهی��د�برخ��ی�از�داده�ها�بزرگ�باش��ند،�می�توانی��د�از���sklearn.datasetبرای�

واردکردن�مجموعه�داده�بزرگ�تر�استفاده�کنید.
2,4.82.9,4.72.5,53.2,5.56,57.6,43.2,0.92.9,1.92.4,
3.50.5,3.41,40.9,5.91.2,2.583.2,5.65.1,1.54.5,

1.22.3,6.32.1,2.8

رگرسیون�چندمتغیره
ابتدا�باید�چند�پکیج�مورد�نیاز�را��importکنیم.

import numpy as np
from sklearn import linear_model
import sklearn.metrics as sm

import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

linear.حال�باید�داده�های�ورودی�را�تهیه�کنیم.�ما�داده�های�خود�را�در�فایلی�به�نام�
�txtذخیره�کرده�ایم.

input = 'D:/ProgramData/Mul_linear.txt'
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این�داده�ها�را�با�استفاده�از�تابع��np.loadtxtبارگذاری�خواهیم�کرد.
input_data = np.loadtxt(input, delimiter=',')
X, y = input_data[:, :-1], input_data[:, -1]

گام�بعدی�آموزش�مدل�خواهد�بود.�نمونه�های��trainو�تست�را�به�مدل�می�دهیم.
training_samples = int(0.6 * len(X))
testing_samples = len(X) - num_training
X_train, y_train = X[:training_samples], y[:training_samples]
X_test, y_test = X[training_samples:], y[training_samples:]

حاال�باید�یک�شیء�رگرسیون�خطی�ایجاد�کنیم.
reg_linear_mul = linear_model.LinearRegression()

شیء�ایجاد�شده�را�با�نمونه�های�آموزشی��trainمی�کنیم.
reg_linear_mul.fit(X_train, y_train)

حاال�درنهایت�ما�باید�عمل�پیش�بینی�را�با�استفاده�از�داده�های�تست�انجام�دهیم.�
y_test_pred = reg_linear_mul.predict(X_test)
print("Performance of Linear regressor:")
print("Mean absolute error =", round(sm.mean_absolute_error(y_test, 
y_test_pred), 2))
print("Mean squared error =", round(sm.mean_squared_error(y_test, 
y_test_pred), 2))
print("Median absolute error =", round(sm.median_absolute_error(y_
test, y_test_pred), 2))
print("Explain variance score =", round(sm.explained_variance_
score(y_test, y_test_pred), 2))

print("R2 score =", round(sm.r2_score(y_test, y_test_pred), 2))

خروجی:
کارایِی�رگرسیون�خطی:

Mean absolute error = 0.6
Mean squared error = 0.65
Median absolute error = 0.41
Explain variance score = 0.34
R2 score = 0.33

اکنون�چند�جمله�ای�از�درجه��10ایجاد�خواهیم�کرد�و�رگرس��یون�را�آموزش�خواهیم�
داد.�می�خواهیم��sample�Data�pointایجاد�کنیم.

polynomial = PolynomialFeatures(degree = 10)
X_train_transformed = polynomial.fit_transform(X_train)
datapoint = [[2.23, 1.35, 1.12]]
poly_datapoint = polynomial.fit_transform(datapoint)
poly_linear_model = linear_model.LinearRegression()
poly_linear_model.fit(X_train_transformed, y_train)
print("\nLinear regression:\n", reg_linear_mul.predict(datapoint))
print("\nPolynomial regression:\n", poly_linear_model.predict(poly_

datapoint))

خروجی:

رگرسیون�خطی:
[2.40170462]

رگرسیون�چندجمله�ای:
[1.8697225]

در�کد�باال�،�ما�از�این�داده�های�کوچک�برای�خروجی�گرفتن�اس��تفاده�کرده�ایم.�اگر�
می�خواهی��د�برخ��ی�از�داده�ها�بزرگ�باش��ند،�می�توانی��د�از����sklearn.datasetبرای�

واردکردن�مجموعه�داده�بزرگ�تر�استفاده�کنید.
2,4.8,1.2,3.22.9,4.7,1.5,3.62.5,5,2.8,23.2,5.5,3.5,2.16,5,
2,3.27.6,4,1.2,3.23.2,0.9,2.3,1.42.9,1.9,2.3,1.22.4,3.5,
2.8,3.60.5,3.4,1.8,2.91,4,3,2.50.9,5.9,5.6,0.81.2,2.58,
3.45,1.233.2,5.6,2,3.25.1,1.5,1.2,1.34.5,1.2,4.1,2.32.3,
6.3,2.5,3.22.1,2.8,1.2,3.6
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زمان: 22-2۱ فوریه
مکان: پاریس، فرانسه

�

رویــداد
کنفرانس PMO ۲۰۲۰ پاریس

کنفرانس�بین�المللی��Lean�Six�Sigmaو�مدیریت�پروژه�یکی�دیگر�از�رویدادهای�س��ازمان�کنفرانس�تحقیقات�بین�المللی�اس��ت�که�با�هدف�اتصال�دانش��مندان�
از�سراسر�جهان�برای�در�نظر�گرفتن�چالش�های��Lean�Six�Sigmaو��PMو�ارائه�راه�حل�ها�و�ایده�های�کاماًل�جدید�برگزار�می�شود.�
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مفهوم برنامه نویسی منطقی 
برنامه�نویس��ی�منطقی�ترکیبی�از�دو�کلمه�اس��ت:�منطق�و�برنامه�نویس��ی.�
برنامه�نویس��ی�منطقی�یک�الگوی�برنامه�نویس��ی�اس��ت�که�در�آن�مس��ائل�به�مانند�
حقایق�و�قوانین�توس��ط�اعالن��های�مس��ئله�بیان�می�ش��وند�اما�درون�سیستم�منطق�
رس��می��قرار�دارند.�درس��ت�مانند�س��ایر�الگوهای�برنامه�نویس��ی�مانند�شیءگرایی،�
�functional،��declarativeو���proceduralو�غیره.�البته�این�یک�روش�بخصوص�

برنامه�نویسی�هم�می�باشد.�

چگونه مسائل را با برنامه نویسی منطقی حل کنیم؟
برنامه�نویس��ی�منطقی�برای�حل�مس��ئله�از�حقایق�و�قوانین�استفاده�می�کند.�
به�همین�دلیل�این�حقایق�و�قوانین�بلوک�های�س��اخت�برنامه�نویس��ی�منطقی�نامیده�
می�ش��وند.�برای�هر�برنامه�در�برنامه�نویس��ی�منطقی�باید�یک�هدف�مش��خص�شود.�
برای�درک�این�که�چگونه�می�توان�یک�مس��ئله�را�در�برنامه�نویس��ی�منطقی�حل�کرد�

باید�در�مورد�چگونگی�ساختمان�بلوک�ها�بدانیم�یعنی�همان�حقایق�و�قوانین.

حقایق
درواقع،�هر�برنامه�منطقی�برای�این�که�کار�کند�به�حقایق�نیاز�دارد�تا�بتواند�
ب��ه�هدف�معینی�برس��د.�حقای��ق�درواقع�اعالن�های�)عبارت�های(�درس��ت�در�مورد�

برنامه�و�داده�ها�هستند.�به�عنوان�مثال�تهران�پایتخت�ایران�است.�

قوانین
قوانی��ن�در�حقیق��ت�محدودیت�هایی�هس��تند�که�به�م��ا�امکان�می�دهند�در�
مورد�حوزه�مس��ئله�نتیجه�گیری�کنیم.�قوانینی�که�اساس��ًا�به�عنوان�بندهای�منطقی�
برای�بیان�حقایق�مختلف�نوشته�ش��ده�اند.�به�عنوان�مثال�اگر�ما�در�حال�س��اخت�یک�
ب��ازی�رایان��ه�ای�هس��تیم�باید�تمام�قوانین�تعریف�ش��وند.�قوانی��ن�برای�حل�هر�نوع�
مس��ئله�ای�در�برنامه�نویس��ی�منطقی�مهم�هستند.�قوانین�اساسًا�نتیجه�گیری�منطقی�
هس��تند�که�می�توانند�حقایق�را�بیان�کنند.�در�ادامه��syntaxیا�س��اختار�یک�قانون�

آمده�است:
A∶− B1,B2,...,Bn.

هوش مصنوعی با پایتون  
برنامه نویسی منطقی 

 
)بخش هفتم(

در این بخش به برنامه نویسی منطقی و چگونگی کمک آن به 
ه���وش مصنوع���ی می پردازی���م. م���ا پی���ش از می دانس���تیم ک���ه 
Logic ی���ا منط���ق مطالع���ه اص���ول اس���تدالل صحیح اس���ت یا به 
عب���ارت س���اده مطالع���ه ای���ن اس���ت ک���ه چه چیز پ���س از چه چیز 
دیگ���ری می آی���د. به عنوان مث���ال اگ���ر دو جمل���ه صحیح باش���ند، 

می توانیم گزاره سومی را از آن ها استنباط کنیم. 
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در اینج���ا نم���اد A به عن���وان َس���ر و نم���اد B  به عنوان بدن 
می تواند تعبیر شود.

�ancestor)X.Y(�:-می�توان��د��)مثال�ه��ای�دیگ��ر�)مانن��د�منط��ق�مرتب��ه�اول
father)X.Y(�ی��ا��ancestor)X.Z(�:-�father)X.Y(.�ancestor)Y.Zباش��ند.�
�Yپدر��Xاگر��Yو��Xاین�عبارت�می�تواند�به�این�صورت�خوانده�شود�که�به�ازای�هر�
�Y،�Xو��Xاس��ت.�یعنی�به�ازای�هر��Zجد��Xباش��د،�نتیجه�می�گیریم��Zهم،�جد��Yو�

جد��Zاست�اگر��Xپدر��Yو��Yجد��Zباشد.�

نصب پکیج های مفید 
برای�ش��روع�برنامه��نویس��ی�منطقی�در�پایتون،�ما�باید�دو�پکیج�مفید�زیر�را�

نصب�کنیم:
Kanren�-1

این�پکیج�راهی�به�ما�می�دهد�برای�ساده�س��ازِی�کدهای�منطق�تجاری�.�این�پکیج�
ب��ه�م��ا�اج��ازه�می�ده��د�تا�منطق�را�به�زبان�قوانین�و�حقایق�بیان�کنیم.�برای�نصب�آن�

از�دستور�زیر�استفاده�می�کنیم:
Pip install kanren

Sympy�-2
�sympyاین�پکیج�یکی�از�کتابخانه�های�پایتون�برای�نمادهای�ریاضی�است.�پکیج�
ب��ه�تبدیل�ش��دن�کامپیوت��ر�به�یک�سیس��تم�کامل�جب��ری�)CAS(�کمک�می�کند�و�
همچنی��ن�به�ساده�س��ازی�ِ�هرچه��بیش��تر�کدهای�نوشته�ش��ده�در�جه��ت�جامعیت�و�
قابل�گسترش�بودن�یاری�می�رساند.�دستور�زیر�به�شما�کمک�می�کند�تا��sympyرا�

نصب�کنید:
Pip install sympy

مثال هایی از برنامه نویسی منطقی
در�زیر�مثال�هایی�آمده�که�می�توان�آن�ها�را�با�برنامه�نویسی�منطقی�حل�نمود.

�تطبیق�عبارات�ریاضی
در�حقیقت�ما�می�توانیم�مقادیر�ناش��ناخته�را�در�ریاضیات�با�اس��تفاده�از�برنامه�نویس��ی�
منطقی�به�شکل�مؤثری�بیابیم.�کد�پایتونی�که�در�ادامه�می�آید�به�شما�کمک�خواهد�

کرد�تا�یک�عبارت�ریاضی�را�تطبیق�دهید:

ابتدا�پکیج�هایی�که�در�ادامه�می�آید،��importکنید:
from kanren import run, var, fact

from kanren.assoccomm import eq_assoccomm as eq

from kanren.assoccomm import commutative, associative

ما�باید�عملگرهای�ریاضی�را�که�می�خواهیم�استفاده�کنیم�تعریف�نماییم:�
add = 'add'

mul = 'mul'

ه��ردو�عملگ��ر�جم��ع�و�ض��رب�فرآیندهای�ارتباطی�هس��تند.�ازای��ن�رو�باید�آن�ها�را�
مشخص�کنیم�و�این��کار�به�شرح�زیر�قابل�انجام�است:

fact(commutative, mul)

fact(commutative, add)

fact(associative, mul)

fact(associative, add)

تعریف�متغیرها�اجباری�است.�به�تکه�کد�زیر�دقت�کنید:
a, b = var('a'), var('b')
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ما�باید�عبارت�ریاضی�را�با�الگوی�اصلی�تطبیق�دهیم.�ما�الگوی�اصلی�را�که�درواقع���
*��a�+�5�(b(�است�داریم.

Original_pattern = (mul, (add, 5, a), b)

دو�عبارت�ریاضی�زیر�را�برای�تطبیق�با�الگوی�اصلی�در�نظر�می�گیریم:�
exp1 = (mul, 2, (add, 3, 1))

exp2 = (add,5,(mul,8,1))

:خروجی را می توان در زیر مشاهده نمود

print(run(0, (a,b), eq(original_pattern, exp1)))

print(run(0, (a,b), eq(original_pattern, exp2)))

بعد�از�اجرای�کد�باال�ما�خروجی�زیر�را�خواهیم�داشت:
((3,2))

()

اولی��ن�خروج��ی�مقادی��ر��aو��bرا�مش��خص�می�کن��د.�عب��ارت�اول�ب��ا�الگوی�اصلی�
مطابقت�دارد�و�مقادیر��aو��bرا�بر�می�گرداند�اما�عبارت�دوم�با�عبارت�اصلی�مطابقت�

ندارد�ازاین�رو�چیزی�برگردانده�نشده�است.�

بررسِی اول بودِن اعداد
ب��ا�کم��ک�برنامه�نویس��ی�منطقی،�ما�می�توانیم�اعداد�اول�را�بین�لیس��تی�از�
اعداد�پیدا�کنیم�و�همچنین�می�توانیم�اعداد�اول�را�تولید�کنیم.�کد�پایتون�داده�ش��ده�
در�زیر�اعداد�اول�را�از�بین�لیس��تی�از�اعداد�پیدا�خواهد�کرد�و�همچنین��10عدد�اول�

تولید�خواهد�نمود.
ابتدا�پکیج�هایی�را�که�در�ادامه�می�آید�نصب�می�کنیم:

from kanren import isvar, run, membero

from kanren.core import success, fail, goaleval, condeseq, eq, var

from sympy.ntheory.generate import prime, isprime

import itertools as it

ح��اال�م��ا�تابع��ی�به�نام��prime_checkتعریف�خواهیم�کرد�که�اول�بودن�اعداد�را�بر�
اساس�داده�ای�که�می�گیرد�بررسی�خواهد�کرد.�

def prime_check(x):

if isvar(x):

   return condeseq([(eq,x,p)] for p in map(prime, it.count(1)))

else:

   return success if isprime(x) else fail

حاال�باید�متغیری�را�که�در�این�مثال�استفاده�می�شود،�اعالن�کنیم:
x = var()

print((set(run(0,x,(membero,x,(12,14,15,19,20,21,22,23,29,30,41,44,

52,62,65,85)),

(prime_check,x)))))

print((run(10,x,prime_check(x))))

خروجی�کد�باال�در�ادامه�آمده�است:
{19, 23, 29, 41}

(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29)

حل�پازل�)معما(

از�برنامه�نویس��ی�منطقی�می�توان�برای�حل�مس��ائل�زیادی�مانند�معمای��8یا�پازل��8
،�پازل�Zebra،�س��ودوکو،�مس��ئله��nوزیر�و�غیره�اس��تفاده�نمود.�در�اینجا�ما�از�انواع�
مطرح�ش��ده�ب��رای�پ��ازل��Zebraنمونه�ای�در�نظر�می�گیریم�ک��ه�در�ادامه�می�بینید.�

عبارت�انگلیسی�زیر�را�در�نظر�بگیرید:�
There are five houses.�� )پنج�خانه�وجود�دارد�(
The English man lives in the red house.

)مرد�انگلیسی�در�خانه�قرمز�زندگی�می�کند(����������������������������������������
The Swede has a dog. یک�سگ�دارد(د�Swede�(��
The Dane drinks tea. چای�می�نوشد(د�Dane�(��
The green house is immediately to the left of the white house.

)�خانه�سبز�دقیقًا�در�سمت�چپ�خانه�سفید�قرارگرفته�است(
They drink coffee in the green house. )نوشیدنی�قهوه�در�خانه�سبز�است(
The�man�who�smokes�Pall�Mall�has�birds.

� � )مردی�که�سیگار��Pall�Mallمی�کشد�پرنده�دارد(�
In the yellow house they smoke Dunhill.

� � )در�خانه�سبز�سیگار���Dunhillکشیده�می�شود(�
In the middle house they drink milk. 

)در�خانه�میانی�نوشیدنی�شیر�مصرف�می�کنند(
The Norwegian lives in the first house. 

)نروژی�ها�در�خانه�اول�ساکن�هستند(
The man who smokes Blend lives in the house next to the house with cats.

)مردی�که�سیگار��Blendمی�کشد�در�خانه�کنارِی�خانه�ای�که�چند�گربه�دارد�ساکن�است(�
� �

In a house next to the house where they have a horse, they smoke Dunhill.

)در�خانه�کنارِی�خانه�ای�که�اسب�دارند�سیگار��Dunhillمی�کشند(�
The man who smokes Blue Master drinks beer.

)مردی�که�سیگار��Blue�Masterمی�کشد��ماءالشعیر�می�نوشد(�
The German smokes Prince. )می�کشند��Princeآلمانی�ها�سیگار�(
The Norwegian lives next to the blue house.

)نروژی�ها�در�خانه�کنارِی�خانه�آبی�ساکن�هستند(�
They drink water in a house next to the house where they smoke Blend.

)در�خانه�کنارِی�خانه�ای�که�سیگار��Blendمی�کشند،�نوشیدنی�آب�مصرف�می�کنند(�

ما�این�مسئله�را�برای�یافتن�پاسخ�سؤال�چه�کسی�صاحب��Zebraاست،�حل�می��کنیم.
ابتدا�پکیج�های�ضروری�را�وارد�می�کنیم:

from kanren import *

from kanren.core import lall

import time

حاال�باید�دو�تابع�تعریف�کنیم:�توابع�left)(�و�next)(�برای�بررس��ی�این�که�خانه�چه�
کسی�در�کنار�یا�در�سمت�چپ�خانه�چه�کسانی�قرار�دارد:

def left(q, p, list):

   return membero((q,p), zip(list, list[1:]))

def next(q, p, list):

   return conde([left(q, p, list)], [left(p, q, list)])

حاال�متغیر��housesرا�تعریف�می�کنیم:
houses = var()
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ما�باید�قوانین�را�با�کمک�پکیج��lallکه�در�ادامه�آمده�است�تعریف�کنیم:
می�دانی��م��5اس��ب�وج��ود�دارند،�پس:�)قوانین�تم��ام�جمالت�در�کدهایی�که�در�ادامه�

آمده�است،�نوشته�شده�اند:�(
rules_zebraproblem = lall(

(eq, (var(), var(), var(), var(), var()), houses),

(membero,('Englishman', var(), var(), var(), 'red'), houses),

(membero,('Swede', var(), var(), 'dog', var()), houses),

(membero,('Dane', var(), 'tea', var(), var()), houses),

(left,(var(), var(), var(), var(), 'green'),

(var(), var(), var(), var(), 'white'), houses),

(membero,(var(), var(), 'coffee', var(), 'green'), houses),

(membero,(var(), 'Pall Mall', var(), 'birds', var()), houses),

(membero,(var(), 'Dunhill', var(), var(), 'yellow'), houses),

(eq,(var(), var(), (var(), var(), 'milk', var(), var()), var(), var()), houses),

(eq,(('Norwegian', var(), var(), var(), var()), var(), var(), var(), var()), 

houses),

(next,(var(), 'Blend', var(), var(), var()),

(var(), var(), var(), 'cats', var()), houses),

(next,(var(), 'Dunhill', var(), var(), var()),

(var(), var(), var(), 'horse', var()), houses),

(membero,(var(), 'Blue Master', 'beer', var(), var()), houses),

(membero,('German', 'Prince', var(), var(), var()), houses),

(next,('Norwegian', var(), var(), var(), var()),

(var(), var(), var(), var(), 'blue'), houses),

(next,(var(), 'Blend', var(), var(), var()),

(var(), var(), 'water', var(), var()), houses),

(membero,(var(), var(), var(), 'zebra', var()), houses)

)

حاال�حل�کننده��مسئله�را�با�در�نظر�گرفتن�محدودیت�های�قبلی�اجرا�می�کنیم:
solutions = run(0, houses, rules_zebraproblem)

با�کمک�کد�زیر�می�توانیم�خروجی�را�از�حل�کننده�استخراج�کنیم:
output_zebra = [house for house in solutions[0] if 'zebra' in house][0][0]

کد�زیر�در�چاپ�راه�حل�کمک�خواهد�کرد:
print ('\n'+ output_zebra + 'owns zebra.')

خروجی�کد�باال�در�ادامه�چاپ�می�شود:
German owns zebra.

�� 
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ZenHub
از�بین�تمام�ابزارهای�همکاری�مدیریت�پروژه،��ZenHubمی�گوید�تنها�ابزاری�است�که�
مس��تقیماً�در��GitHubساخته�ش��ده�اس��ت.�این�برنامه�از�هر�مکانی،�از�داخل�GitHub،�از�
طری��ق�برنام��ه�افزودن��ی�مرورگر�وب�یا�به�عنوان�یک�برنامه�وب�مس��تقل�با�ویژگی�های�
کام��ل�کار�می�کن��د.�ای��ن�برنامه�نوید�یک�ابزار�با�طراحی�س��بک�و��سرراس��ت�را�می�دهد.�
درحالی�که�برخی�از�کاربران��Waffle.ioرا�فقط�مناسب�پروژه�های�"کوچک" می�دانستند،�
�ZenHubمی�تواند�اندازه�هر�پروژه�را�کنترل�کند.�با�تش��کر�از�لیس��ت�ویژگی�های�آن�که�

شامل�چند���Repository�Boardو�فضاهای�کارِی�قابل�تنظیم�است.�

Codetree
همانن��د�س��ایر�ابزارهای�مدیریت�پ��روژه�رقیب،��Codetreeهمچنین�ب��ه�کاربران�اجازه�
می�دهد�تا�به�طور�کامل�با�پلتفرم��GitHubهمگام�ش��وند.�بااین�حال�برخی�از�ویژگی�های�
قدرتمن��د�را�ب��ه�عملک��رد�کل��ی�آن�ها�اضافه�می�کن��د.�این�ویژگی�ها�ش��امل�فیلترینگ�و�
مرتب�س��ازی�پیش��رفته،�پش��تیبانی�از���reposه��ای�متع��دد�در�یک�پ��روژه،�میانبرهای�
�Codetree�.ذخیره�شده،�ردیابی�وابستگی�و�اولویت�بندی�تنها�با�کشیدن�و�رها�کردن��است
همچنی��ن�ش��امل�فیلتره��ای�قدرتمند�اس��ت�که�کارب��ران�می�توانن��د�در�آن�کوئری�های�

تصفیه�شده�ای�مانند�"چه�موضوعاتی�منتظر�پاسخ�من�هستند؟" را�وارد�کنند.�

HuBoard
یک��ی�از�ویژگی�ه��ای�ب��ارز��HuBoardطراح��ی�منحصربه�فرد�اس��ت�ک��ه�از��gifهای�
متحرک�اس��تفاده�می�کند�و�عناصر�کش��یدن�و�رها�کردن�را�به�ش��ما�می�دهد.�مدیران�
پ��روژه�می�توانن��د�با�کش��یدن�آواتار�کاربران�بر�روی�کارت�ه��ای�مربوطه،�موضوعات�و�
وظای��ف�را�ب��ه�آن�ه��ا�اختصاص�دهند.�از�طرف�دیگ��ر�کاربران�می�توانند�کارهای�خود�را�

به�س��ادگی�و�ب��ا�کش��یدن�موضوع��ات�ضروری�به�باال�اولویت�بن��دی�کنند.�)کاری�را�که�
باالتر�قرار�دهند�یا�به�باال�بکش��ند،�اولویت�بیش��تری�خواهد�داش��ت.(��HuBoardسپس�
�HuBoard�.چیزهای�بعدی�را�که�آن�ها�باید�رویش�کار�کنند،�بهشان�یادآوری�می�کند
با�اس��تفاده�از���APIعمومی��GitHubساخته�ش��ده�اس��ت�و�قابلیت�جابجایی�بین�نقاط�
عطف��)مایل�ستون�ها(�را�دارد.�بنابراین�کاربران�دیگر�مجبور�نیستند�مدت�زمان�زیادی�
را�صرف�دیدن�صفحه�و�بررسی�کادرهای�انتخاب�در�نمای�شبکه�اِی���GitHubکنند.�

Zube
�Zubeمانند�بس��یاری�از�ابزارهای�دیگر�که�با��GitHubادغام�ش��ده،�دارای�تخته�ای��به�
س��بک��Kanbanاس��ت.�بااین�ح��ال�وع��ده�یک��ی�از�اجایل�تری��ن�)چابک�تری��ن(�
اینترفیس�ه��ای�گ��ردش�کارِی��Out�Of�The�Boxرا�می�ده��د.��Zubeحتی�اگر�تابلوی�
�Kanban�/�Scrumآن�عمدتًا�برای�توس��عه�دهندگان�طراحی�ش��ده�باش��د،�از�یک�ابزار�
مدیریت�قدرتمند�موضوعات�برای�هدایت�تیم�برخوردار�اس��ت.�این�بدان�معناس��ت�که�
همه�اعضای�تیم�می�توانند�درکارهای�توسعه�)حتی�اگر�توسعه�دهنده�نباشند(�همکاری�

کنند.�

Issue.sh
�Issue.shب��ه�کارب��ران�ق��ول�می�ده��د�حریم�خصوصی�آن�ها�از�ابتدا�محافظت�ش��ود.�
ازآنجاک��ه�دیگ��ر�نی��ازی�ب��ه�مجوز�کارب��ر�از�پلتفرم��GitHubندارد،�ب��ه�کد�کاربران�هم�
دسترس��ی�نخواهد�داش��ت.�توس��عه�دهندگاِن��Issue.shمی�گویند�که�راه�کار�آن�ها�تنها�
fine-اس��ت.�مجوزهای��fine-grainedابزار�مدیریت�پروژه�ای�اس��ت�که�مجوزهای�
Issue.یعنی�هر�داده�دارای�خط�مشی�کنترل�دسترسی�خاص�خود�است.�در��grained
�shداده�های�کاربر�با�الگوریتم�انتقال�داده�های�صنعتی،�هم�در�هنگام�ذخیره�س��ازی�و�
هم�در�انتقال،�رمزگذاری�می�ش��وند.�بنابراین�مدیران�پروژه�بدون�هیچ�گونه�نگرانی�در�
مورد�امنیت�کد�خصوصی�خود،�می�توانند�دید�کاملی�از�پیشرفت�پروژه�داشته�باشند.��

ابزارهای���ی از مدیری���ت پ���روژه که با GitHub ادغام می ش���وند
آی���ا م���رگ Waffle.io نش���ان دهنده ای���ن اس���ت که بازار 
دیگ���ر نی���ازی ب���ه ابزاره���ای مدیری���ت پ���روژه ای ک���ه ب���ا 

GitHub به شکل محکم یکپارچه شده باشند، ندارد؟ 
وقت���ی ب���ه رقب���ا در ب���ازار ن���گاه می کنی���م، فک���ر می کنی���م 

چنین ابزارهایی هنوز هم مناس���ب هس���تند. در زیر به 
معرفی برخی از این ابزارها می پردازیم.
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اولین آیفون 12 
 5G با فناوری

اپل اواخر 
امسال به بازار 
عرضه می شود

کمی دیرتر از زمان معمول
�Hockآقای��Broadcamمدیرعامل�ش��رکت�
�Tanبه�سرمایه�گذاران�هشدار�داد�که�درآمد�سال��2020
ش��رکت�وی�تحت�تأثیر�آنچه�وی�تأخیر�بزرگ�در�چرخه�
تولید�محصول�در�بازار�بزرگ�مش��تری�های�تلفن�همراه�
آمریکای�ش��مالی�می�نامد،�قرار�خواهد�گرفت�که�البته�به�
نظ��ر�می�آی��د�او�ای��ن�عب��ارت�را�پیش�ت��ر�در�م��ورد�اپل�
به�کاربرده�اس��ت.�البته�ما�نمی�دانیم�که�وی�در�مورد�اپل�
بحث�می�کند�یا�خیر،�اما�این�فرضیه�بسیار�محتمل�است�
زی��را�اکث��ر�ش��رکت�های�تلفن�همراه�آمریکای�ش��مالی�
کاه��ش�ش��دیدی�در�تولی��د�دس��تگاه�های�تلفن�همراه�
داش��ته�اند.�اپ��ل�به�ط��ور�س��نتی�در�اواخ��ر�ماه�س��پتامبر�
مدل�ه��ای�جدی��د�آیفون�را�در�ی��ک�رویداد�بزرگ�معرفی�
می�کن��د�ک��ه�معمواًل�این�دس��تگاه�ها�از�چند�روز�بعد�برای�
پیش�فروش�در�دسترس�خواهند�بود�و�ارسال�آن�ها�نیز�از�
ابت��دای�هفت��ه�بع��د�از�روی��داد�ش��روع�می�ش��ود.�ام��ا�
گمانه�زنی�های�فعلی�حاکی�از�آن�اس��ت�که�تاریخ�ارس��ال�
محصوالت�فعلی�ممکن�اس��ت�تا�ماه�نوامبر�عقب�بیفتد.�
وال�اس��تریت�ژورن��ال�پیش�ازاین�خب��ر�از��احتمال�تأخیر�

یک�ماه��ه�در�آغ��از�ف��روش�محص��والت�اپ��ل�داده�بود.�
�Nikkeiه��م�اظه��ار�داش��ته�اس��ت�ک��ه�ف��روش�ای��ن�
�Digitimes�.محصوالت�ممکن�است�تا�ماه�ها�عقب�بیفتد
ادعاه��ای�مش��ابهی�را�مط��رح�کرده�اس��ت�و�البته�اضافه�
کرده�که�اپل�ممکن�است�تولید�یکی�از�مدل�های�آیفون�
�12را�زودتر�آغاز�کند.�این�ها�همه�نش��ان�دهنده�این�اس��ت�
که�ممکن�اس��ت�مرحله�ورود�آیفون��12به�بازار�در�ابتدا�
برای�ش��رکت�هایی�که�در�حال�تغذیه�و�آماده�س��ازِی�سایر�
مدل�های�اپل�هس��تند،�مهیا�ش��ود.�ابن�امر�همچنین�این�
ش��ائبه�را�ایجاد�می�کند�که�مدل�های�س��طح�باالتر�ممکن�
اس��ت�تا�قبل�از�کریس��مس�یا�حتی�اوایل�س��ال��2021در�

دسترس�نباشند.�

متعجب نشدیم!
البت��ه�که�این�اخبار�تعجب�آور�نیس��ت.�تیم�های�
اپ��ل�نی��ز�مانند�همه،�در�ط��ول�همه�گیری��COVID-19با�
چالش�ه��ای�زنجی��ره�تأمی��ن�و�تولید�دس��ت�وپنجه�نرم��
کرده�اند�و�توسعه�محصوالت�آن�ها�تحت�تأثیر�قرارگرفته�
اس��ت�زی��را�امکان�س��فر�برای�کارمن��دان�کلیدی�وجود�

ندارد.�این�مش��کل�را�می�توان�به�مدیریت�تولید�نیز�بس��ط�
�COVID-19�،داد.�ب��ه�تعبی��ری�این�اتفاق�بزرگی�نیس��ت
هنوز�ناپدید�نشده�است�و�درحالی�که�همه�چیز�دارد�شکل�
نرم��ال�جدی��دی�برای�دوره�پس��اکرونا�پیدا�می�کند�هیچ�
خط�تولید�قبلی�وجود� تضمین��ی�ب��رای�حفظ�همان�میزان�ِ
نخواه��د�داش��ت.�همچنین�این�که�بگویی��م�درحالی�که�
فعالیت�اس��تقرار�س��خت�افزاری�فن��اوری��5Gهمچنان�
ادام��ه�دارد�ای��ن�فعالیت�ها�هم�تحت�تأثیر�این�همه�گیری�
قرارگرفته�اس��ت،�حرف�درس��تی�است.�با�توجه�به�این�که�
فن��اوری��5Gاحتم��ااًل�یکی�از�نقاط�پرفروش�محصوالت�
خان��واده�اپ��ل�خواه��د�بود،�یک�تأخیر�جزئ��ی�در�معرفی�
ممکن�اس��ت�ضرر�چندانی�نداشته�باشد،�زیرا�سرویس�ها�
و�ش��بکه�های�موردنیاز�برای�این�تلفن�هوش��مند�هنوز�در�
بس��یاری�از�بازاره��ای�اپ��ل�به�مق��دار�قابل�توجهی�وجود�
ندارن��د.�البت��ه�این�موضوع�برای�س��ال�آینده�تغییر�خواهد�
ک��رد�و�آیف��ون��13را�ب��رای�پش��تیبانی��5Gتبدیل�به�یک�
پیش��نهاد�جذاب�تر�می�کند،�به�خص��وص�که�اپل�احتمااًل�
آیفون��13را�با�انواع�س��رویس�های�جدید�و�بس��ته�های�

خدمات�پشتیبانی�ارائه�خواهد�کرد.�

احتم���ال این ک���ه اپل برای معرفی مدل های جدید آیفون 
در زم���ان همه گی���ری و هرج وم���رج دودل باش���د وج���ود 

دارد. یکی از ش���رکای ارش���د اپل پیش���نهاد کرد آیفون با 
فناوری 5G امس���ال دیرتر به بازار عرضه ش���ود زیرا این 

ش���رکت با مش���کالت زنجیره تأمین به دلیل همه گیری 
COVID-19 دست وپنجه نرم می کند. 

31 مديريت پـروژه   ازتـئوري تا عمل
شماره15  آذر م�اه 1399



 Li-Fi
چیست؟
تمام آنچه باید بدانید
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 فناوری Li-Fi چگونه کار می کند؟ 
فناوری��Wi-Fiو��Li-Fiتقریبًا�ش��بیه�هم�هس��تند�چراکه�
ه��ردو�داده�ه��ا�را�به�ص��ورت�الکترومغناطیس��ی�انتقال�
می�دهن��د.�بااین�حال��Wi-Fiاز�امواج�رادیویی�اس��تفاده�
می�کند�درحالی�که��Li-Fiبا�امواج�نور�مرئی�کار�می�کند.�
همان�ط��ور�ک��ه�اکن��ون�می�دانیم،��Li-Fiیک�سیس��تم�
ارتباط��ات�ن��ور�مرئی�اس��ت.�)VLC(�این�یعنی��Li-Fiرا�
یک�دس��تگاه�ردیاب�عکس�برای�دریافت�س��یگنال�های�
نوری�و�یک�عنصر�پردازش�س��یگنال�برای�تبدیل�داده�
�LEDبه�محتوای�جریان�پذیر�همراهی�می�کنند.�المپ�
یک�منبع�نور�نیمه�هادی�)نیمه�رسانا(�است�به�این�معنی�
ک��ه�جری��ان�ثاب��ت�برق�که�به�یک�الم��پ��LEDمنتقل�
می�ش��ود،�بدون�س��رعت�قابل�مش��اهده�در�چشم�انسان�
می�تواند�فرورفته�و�کم�نور�شود.�به�عنوان�مثال�داده�ها�به�
یک�المپ��LED)با�فناوری�پردازش�س��یگنال(�خورانده�
می�ش��وند،�س��پس�داده�ها�)تعبیه�شده�در�پرتوی�آن(�را�با�
سرعت�زیاد�به�آشکارساز�عکس�)فوتو�دیود(�می�فرستند.�
تغییرات�کوچک�در�کم�وزیاد�ش��دِن�س��ریع�ش��دت�نور�
المپ�ه��ای��LEDتوس��ط�"گیرن��ده" به�س��یگنال�های�
الکتریکی�تبدیل�می�ش��وند.�س��پس�این�سیگنال�به�یک�
جری��ان�داده�دودوی��ی�)باین��ری(�تبدیل�می�ش��ود�که�ما�
آن�ها�را�به�عنوان�برنامه�های�وب،�برنامه�های�ویدئویی�و�
صوت��ی�روی�دس��تگاه�هایی�ک��ه�اینترنت�فعال�داش��ته�

باشند،�می�بینیم�و�تشخیص�می�دهیم.�

Wi-Fi در مقابل Li-Fi فناوری 
درحالی�ک��ه�برخ��ی�ممک��ن�اس��ت�فکر�کنن��د��Li-Fiبا�
س��رعت��224گیگابی��ت�در�ثانی��ه��Wi-Fiرا�ضربه�فنی�
می�کند،�اس��تفاده�انحصاری��Li-Fiاز�نور�مرئی�می�تواند�
�Li-Fiمان��ع�پخ��ش�ن��ور�کاف��ی�ش��ود.�س��یگنال�های�
نمی�توانن��د�از�دیواره��ا�عبور�کنن��د،�بنابراین�برای�لذت�
ب��ردن�از�یک�اتصال�کام��ل�به�اینترنت،�باید�المپ�های�
�LEDدر�سراس��ر�خانه�قرار�داده�ش��وند.�ناگفته�نماند�که�
�Li-Fiبرای�تأمین�اتصال�به�المپ�های�روشن�نیاز�دارد�
یعنی�چراغ�ها�در�طول�روز�هم�باید�روش��ن�باش��ند.�عالوه��
بر�این�درجایی�که�کمبود�المپ�وجود�داشته�باشد�یعنی�
کمب��ود�اینترن��ت��Li-Fiهم�وجود�دارد�بنابراین�زمانی�که�
صحب��ت�از�مکان�ه��ای�عمومی�می�ش��ود�)بدون�المپ�
هستند(��Li-Fiضربه�سختی�از��Wi-Fiخواهد�خورد.�

بااین�حال�با�اس��تفاده�از��Li-Fiبه�جای�Wi-Fi،�بس��یاری�
از�مش��کالت�امنیتی�در�ارتباط�با�پهنای�باند�ش��بکه�های�
�Li-Fiپرترافیک�حل�خواهد�ش��د.�همچنین�اس��تفاده�از�
در�مناطق��ی�ک��ه�ام��واج�فرکان��س�رادیوی��ی�ب��ه��آن�ها�
نمی�رسد،�سودمند�خواهد�بود.�در�سال��2016اعالم�شد�
�Wi-Fiاس��تاندارد�بانام��Wi0Fiک��ه�قرار�اس��ت�فرم��ت�

�Hallowراه�اندازی�شود.�
ای��ن�پ��روژه�جدید�ادعا�می�کند�ضمن�اس��تفاده�از�انرژی�
ک��م،�دامن��ه�اتص��ال�را�دو�برابر�می�کن��د.�به�همین�دلیل�
فن��اوری��Wi-Fi�Hallowب��رای�دس��تگاه�های�دارای�
باتری�نظیر�س��اعت�های�هوش��مند�و�تلفن�های�هوشمند�
مناس��ب�اس��ت�و�البت��ه�می�توان��د�خ��ود�را�در�اختی��ار�
دس��تگاه�هایی�ب��ا�اینترن��ت�اش��یاء�مانن��د�حس��گرها�و�

اپلیکیشن�های�هوشمند�قرار�دهد.�
فناوری��Li-Fiهمچنین�به�دلیل�س��رعت�چش��مگیر�خود�
می�تواند�تأثیر�زیادی�بر�اینترنت�اشیاء�بگذارد،�چراکه�به�
لط��ف�انتق��ال�داده�در�س��طوحی�بس��یار�باالت��ر،�حتی�
می�توان�دس��تگاه�های�بیش��تری�را�به�هم�متصل�کرد.�
ع��الوه�ب��ر�تمام�این��ه��ا،��Li-Fiبه�دلیل�ب��رد�کوتاه�تر�از�
�Wi-Fiایمن�ت��ر�اس��ت�و�البته�گزارش�ش��ده�اس��ت�که�
پرتوه��ای�ن��ورِی�جاسازی�ش��ده�ای�ک��ه�از�یک�س��طح�
منعکس�می�ش��وند�هم�می�توانند�به�س��رعت��70مگابیت�

بر�ثانیه�دست�یابند.�

 چه کسی بر روی Li-Fi سرمایه گذاری 
می کند؟ 

در�ماه�نوامبر�س��ال��2014پیش��گام�فناوری��Li-Fiیعنی�
ش��رکت��pureLiFiبه�ش��رکت�فرانس��وی�برای�تولید�
��pureLiFiپیوس��ت.�شرکت��Li-Fiمحصوالت�باقابلیت�
Li-تع��داد�مح��دودی�محصول�در�بازار�دارد�ازجمله:�یک�
Li-و��LEDس��قفی�برای�اتصال�به�یک�چراغ�المپ��Fi
�Fi-XCک��ه�اتص��ال�از�طری��ق��USBرا�مهی��ا�می�کند�و�
همچنی��ن�می�تواند�به�عنوان�یک�بخش�س��خت�افزاری�
مج��زا�مورداس��تفاده�قرار�گیرد�که�ح��دود��43Mbpsاز�
س��رعت�هر��Li-Fiرا�تأمین�می�کند.�به�عالوه�بااتصال�و�
انتق��ال�داده��س��ریع�تر�فض��ای�جالب��ی�ب��رای�تجارت�و�
بیزینس�فراهم�ش��ده�اس��ت.�ادغام�دستگاه�های�اینترنت�

ب��رای� را� بس��یاری� فرصت�ه��ای� �Li-Fi و� اش��یاء�
خرده�فروش��ان�و�س��ایر�مش��اغل�به�وجود�می�آورد.�برای�
مثال�مغازه�دارها�و�فروشندگان�می�توانند�داده�ها�را�روی�
تلفن�همراه�چندین�مش��تری�از�راه�دور�و��با�س��رعت�زیاد�

و�به�شکل�ایمن�منتقل�کنند.�
برند�تجاری�و�البته�روش��نایی�مش��هور�فیلیپس�نیز�برای�
س��رمایه�گذاری�در��Li-Fiش��روع�به�کارکرده�اس��ت�و�
اکن��ون�خدمات�کام��اًل�یکپارچه�ش��ده��Li-Fiمن�جمله�
ارائ��ه� را� �Li-Fi هم��راه� ب��ه� �LED �محص��والت�

می�دهد.�
در�س��ال�2016،�گزارش�ش��ده�ب��ود�ک��ه��Li-Fiدر�دب��ی�
توس��ط�ش��رکت�مخابراتی�مس��تقر�در�ام��ارات�متحده�
عرب��ی،�1�Du�and�Zero.�م��ورد�آزمای��ش�قرارگرفت��ه�
اس��ت.�ش��رکت��Duادع��ا�ک��رد�که�ب��ا�موفقیت�پخش�
�Li-Fiاینترنت��ی،�صوت��ی�و�ویدئوی��ی�را�از�طریق�اتصال�
فراهم�کرده�است.�عالوه�بر�این،�گزارش�ها�حاکی�از�آن�
اس��ت�ک��ه�اپ��ل�ممک��ن�اس��ت�آیفون�ه��ای�آین��ده�را�

باقابلیت�های��Li-Fiبسازد.�
نکته�جالب�اینجاست�که�یکی�از�کاربران�توئیتر�دریافته�
ب��ود�ک��ه�در�ک��د��9.1�iOSخود�اش��اراتی�به��Li-Fiوجود�
دارد�که�با�عنوان��'LiFiCapability' نوشته�ش��ده�اس��ت�و�
اظهار�داش��ت�که�اپل�ممکن�اس��ت�در�آینده��Li-Fiرا�در�

آیفون�ادغام�کند.�

Li-Fi مزایای استفاده از 
�س��رعت�آن�به�ق��دری�زی��اد�اس��ت�که�ش��ما�را�قادر�

می�سازد�بدون�بافر�فیلم�تماشا�کنید.
Li-سیس��تمی�بس��یار�محافظت�شده�و�امن�است�زیرا��

�Fiاز�طریق�پارتیشن�ها�اجرا�نمی�شود.�
��Li-Fiیک�فناوری�بدون�ریسک�و�کم�خطر�است.�

�انتق��ال�داده�در�آن�س��ازگارتر�و�محافظت�ش��ده�تر�
است.

به�طورکلی�فناوری��Li-Fiآینده�انتقال�داده�های�بی�سیم�
است.�امروزه�به�دلیل�ویژگی�های�پویا،��Li-Fiمحبوبیت�
زیادی�در�بین�کاربران�اینترنت�بی�س��یم�به�دس��ت�آورده�
اس��ت.�پیش�بینی�می�ش��ود�در�ادامه�ای��ن�فناوری�برای�
کم��ک�ب��ه�نور�موج��ود�در�اتاق�برای�لپ�تاپ�ها�و�س��ایر�
وسایل�مورداستفاده�و�اکتشاف�قرار�گیرد.�بنابراین�آینده�

�Li-Fiکاماًل�روشن�است.�

 آیا استفاده از Li-Fi خیلی خوش بینانه 
است؟

س��یگنال�های��Li-Fiنمی�توانن��د�از�دیواره��ا�عبور�کنند،�
بنابرای��ن�همان�طور�که�اش��اره�ش��د�ب��رای�لذت�بردن�از�
اتصال�کامل�باید�تعداد�زیادی�المپ��LEDرا�در�سراسر�

خانه�قرار�داد.�
واض��ح�اس��ت�که�باوجود�همه�مزایای��ی�که�این�فناوری�
دارد�ارتباطات�مبتنی�بر�نور�بر�کارکرد�متکی�هس��تند�و�
ب��ه�همی��ن�دلی��ل،��Li-Fiرا�به�عنوان�یک�فناوری�مکمل�
ب��رای�راه�کارهای�بی�س��یم�موج��ود�و�نه�جایگزین�آن�ها�

می�توان�در�نظر�گرفت.�

بیش���تر خانواده ه���ا در کش���ورهای صنعت���ی و 
بسیاری دیگر از کشورها دارای اینترنت خانگی 
با پهنای باند مناس���ب هس���تند اما بس���یاری از 
آن خانه ها مشکل سرعت اینترنت و یا اتصال 
ب���ه آن را دارن���د. ام���ا اگ���ر راه���ی ب���رای اتص���ال به 
اینترن���ت و بهره من���دی از ارتب���اط مس���تقیم ب���ا 
سرعت های بسیار سریع تر وجود داشته باشد 
چه می شود؟ اینجاست که Li-Fi وارد می شود. 
کلم���ه Li-Fi مخف���ف Light Fidelity اس���ت و 
ن���ور  برمبن���ای  ارتباط���ی  سیس���تم  ی���ک 
قابل مش���اهده )VLC ( می باش���د ک���ه ارتباط���ات 
بی س���یم را باس���رعت بس���یار باالی���ی انج���ام 
می ده���د. باوج���ود Li-Fi الم���پ ن���ور روش���نایی 
ش���ما درواقع تبدیل به روتر ش���ما می ش���ود. این 
فن���اوری از المپ ه���ای LED معمول���ی خانگ���ی 
برای فعال کردن انتقال داده اس���تفاده می کند 
و دارای س���رعتی حداکث���ر 224 گیگابی���ت در 
ثانیه اس���ت. اصطالح Li-Fi توس���ط پروفس���ور 
Harald Haas در دانش���گاه ادینبورگ در طی 
یک سخنرانی در کنفرانس TED در سال 2011 
ابداع شد. Haas المپ هایی را پیش بینی کرد 
ک���ه می توانن���د به عن���وان روت���ر بی س���یم عم���ل 
کنند. متعاقباً در س���ال 2012 پس از چهار س���ال 
تحقی���ق، Hass باه���دف "رهب���ری جهان���ی در 
 PureLiFi فناوری ارتباطات دید مرئی" شرکت

را تأسیس کرد. 
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 نکات اصلی دورکاری
واقعیت�این�است�که�همه�شرکت�ها�به�نوعی� کار�از�راه�دور�هس��تند.�ش��یوه�های�کار�از�راه�01
دور�را�اتخ��اذ�کنی��د�حتی�اگر�برخ��ی�تعامل�ها�در�یک�

فضای�فیزیکی�اتفاق�بیفتد.�
مراقب�باش��ید�که�یک�فضای�ارگونومیک�و� کارآم��د�ایجاد�کنید.�محی��ط�مطلوب�کاری�02

احتماال�در�افراد�مختلف�متفاوت�خواهد�بود.
مستندس��ازی�ب��ر�عهده�همه�اس��ت.�وقتی� سؤالی�می�پرسید�و�پاسخی�دریافت�می�کنید�03

آن�را�یادداشت�کنید.

 بایدها
�یک�ذهنیت�کار�از�راه�دور�اتخاذ�کنید
�روی�فضای�کاری�خود�متمرکز�شوید
�پاسخ�به�سؤاالت�را�مستندسازی�کنید

نبایدها
�تالش�برای�ساخت�و�تکرار�محیط�اداری

�برای�پاس��خ�گرفتن�فوراً�از�فضای�مجازی�س��ؤال�
پرسیدن

 استراتژی های ارتباط از راه دور
اجرای�استراتژی�های�ارتباطی�مؤثر،�مؤلفه�ای�مهم�در�
توس��عه�ی��ک�محی��ط�کار�از�راه�دور�ق��وی�اس��ت.�
عادت�های�خوب�ارتباطی�اعضای�تیم�را�قادر�می�سازد�
ت��ا�ب��ا�دیگ��ران�ارتب��اط�برقرار�کنن��د�و�از�تصمیمات�و�
عملکرده��ای�تجاری�آگاه�باش��ند.�ارتباطات�راه�حلی�
برای�اطمینان�از�این�اس��ت�که�تیم�ها�احس��اس�انزوا�و�

گم�شدن�نکنند.�

 مستندسازی
ش��عار�کار�از�راه�دور�باید�این�باش��د:" ضعیف�ترین�مداد�
بهتر�از�تیزترین�حافظه�هاس��ت." همه�ش��رکت�ها�باید�
تالش�کنند�تا�موارد�و�موضوعات�را�یادداش��ت�کنند-
همه�چیز�را�از�یادداش��ت�های�جلس��ات�گرفته�تا�اهداف�
س��ه�ماهه�مستند�س��ازند.�مستندسازی�همه�چیز�ایجاد�
تیمی�قوی�تر،�آگاه�تر،�با�اعتمادبه�نفس�تر�و�مرتبط�تر�و�

پیوسته�تر�را�ممکن�می�سازد.

 مستندسازی روزانه
قبل�از�جلسات،�مدیر�تیم�باید�برنامه�ای�ایجاد�کند�و�از�
ش��رکت�کنندگان�بخواهد�که�مواردی�را�برای�بحث�و�
جلس��ات� ط��ول� در� بگیرن��د.� نظ��ر� در� بررس��ی�
ش��رکت�کنندگان�می�توانن��د�تصمیم��ات،�ایده�ه��ا�یا�
یادداشت�ها�را�بنویسند.�ازآنجاکه�تیم�ها�توزیع�می�شوند،�
مس��تندات�به�اعضای�تیم�کمک�می�کند�تا�درک�کنند�

ک��ه�چه�کس��ی�وظیفه�مش��خصی�را�بر�عه��ده�دارد�یا�
استدالل�تصمیم�گیری�ها�را�درک�می�کند.�این�یکی�از�
موارد�دشوار�است�که�به�صورت�روزانه�اعمال�می�شود.�
وقت�گرفتن�برای�تهیه�و�آماده�س��ازی�یک�راه�حل�در�
ح��ال�حاضر�چندان�رضایت�بخش�نیس��ت�و�محصور�
ش��دن�در�این�مواقع�برای�انجام�س��ایر�وظایف�به�ظاهر�
ف��وری�آس��ان�اس��ت.�ب��رای�رفع�تن��ش���DRIها�را�در�
تصمیم�گیری�توانمند�کنید.�اعتبار�بخش��یدن�و�ارزش�
قائ��ل�ش��دن�ب��رای�تنف��ِس�در�می��ان�کار�به�منظ��ور�
مستندسازی،�حیاتی�و�واجب�است.�این�نیاز�به�مدیری�
دارد�ک��ه�برای�عمل�مستندس��ازی�پ��اداش�و�جایزه�در�
نظ��ر�بگی��رد�و�ارزش�هم��کاری�و�مش��ارکت�افراد�در�
مستندسازی�را�برابر�با�میزان�فروش�و�معامالت�بداند.�
این�کار�همچنین�نیاز�به�فروتنی�دارد�و�البته�به�رسمیت�
ش��ناختن�این�ک��ه�خاط��رات�انس��ان�کامل�نیس��تند.�
پیش�بین��ی�آینده�غیرممکن�اس��ت�اما�مستندس��ازی�
راه�حل�و�راه�کار�به�محض�کش��ف�تضمین�می�کند�که�

جواب�در�صورت�نیاز�بعداً�در�دسترس�خواهد�بود.�

 ارتباط مبتنی بر متن
ارتباط�متنی�می�تواند�برای�افرادی�که�از�فضای�کاری�
متش��کل�از�چندین�بخش�آمده�باش��ند،�غیرمعمول�یا�
حتی�ناراحت�کننده�باشد،�جایی�که�جلسات�حضوری�و�
ارتباطات�با�صدا�و�حرف�زدن�یک�امر�عادی�است.�خو�
کردن�به�ارتباط�متنی�و�آموختِن�اس��تفاده�مؤثر�از�آن،�
نیاز�به�تغییر�ذهنی�دارد.�تسلط�بر�این�امر�باید�به�عنوان�
یک�تعهد�بلندمدت�تلقی�ش��ود�اگرچه�نکاتی�در�مورد�

رفع�موانع�و�تجربه�مزایا�وجود�دارد.

دورکاری  ب���رای  متن���ی  ارتباط���ات  چ���را   
موفقیت آمیز مهم است

در�محیط�های�دورکاری�که�اعضای�تیم�در�مکان�های�
مختلف�زمانی�پخش�ش��ده�اند،�برق��راری�ارتباط�متنی�
ایدئال�است.�این�ارتباط�نه�تنها�فراگیر�و�قابل�توجه�است�
بلکه�تعصب�در�برقراری�ارتباط�متنی�ش��رکتی�را�ایجاد�
می�کند�که�همه�چیز�را�مس��تند�کند.�مستندس��ازی�یک�
مزیت�رقابتی�اساس��ی�اس��ت.�شرکت�هایی�که�جلسات�
مبتن��ی�ب��ر�ح��رف�زدن�و�مکالمه�دارن��د�در�پایان�تکرار�
می�ش��وند�یعنی�خود�را�در�جلس��ات�تکرار�می�کنند�و�با�
ایجاد�یک�فضای�ناکارآمد،�موقعیتی�فوق�العاده�آس��ان�
برای�نشت�اطالعات�به�وجود�می�آورند.�اگرچه�برقراری�
ارتب��اط�و�مستندس��ازی�متنی�ممکن�اس��ت�لحظه�ای�
احس��اس�س��نگینی�ایجاد�کند،�مانع�از�چرخه�س��می�
جلسات�حضوری�و�مکالمه�ای�می�شود�که�هدف�از�آن�ها�
تنها�س��رعت�بخش��یدن�به�افراد�است.�برقراری�پاسخ�به�
مش��کالت�از�طریق�متن،�مستندس��ازی�را�آس��ان�تر�
می�کند.�درک�این�نکته�ضروری�اس��ت�که�پرورش�این�

عادت�برای�شخص�دریافت�کننده�پاسخ�مفیدتر�خواهد�
بود.�در�اصل�نوعی�پاداِش�پیشاپیش�است.�راه��حل�های�
مستندس��ازی�برای�هر�اس��تخدام�جدی��دی�که�انجام�
می�شود�و�همان�سؤاالت�قبلِی�استخدام�های�پیشین�را�
می�پرسد،�آینده�کاری�کارآمدتری�ایجاد�می�کند.�)چراکه�
نیاز�اس��ت�س��ؤاالتی�را�که�قباًل�پاسخ�داده�شده�و�مستند�
شده�است�دوباره�بپرسد(�الزم�به�ذکر�نیست�که�اعضای�
فعل��ی�تیم��ی�هم�ک��ه�در�میانه�کار�به�پ��روژه�ای�ملحق�
می�ش��وند�بای��د�بدانن��د�تاکنون�چه�قدم�ه��ا�و�کاراهایی�

انجام�گرفته�است.�)و�چرا(

 در زی���ر دالی���ل مختلف���ی ب���رای تس���لط ب���ر 
ارتباطات متنی در یک تجارت وجود دارد:

�ب��ه�اعض��ای�تی��م�اجازه�می�دهد�ت��ا�به�صورت�غیر�
هم�زمان�کار�کنند

�اطالع��ات�به�ط��ور�هم�زمان�در�دس��ترس�همگان�
است

�ام��کان�تفک��ر�و�تعم��ق�و�زمان�پ��ردازش�را�فراهم�
می�کند

�ذات��اً�فراگی��ر�اس��ت�)ب��رای�خوان��دن�از�روی�
صفحه�نمایش�و�کار�با�ابزار�ترجمه�مناسب�است(

�به�راحتی�از�طریق�صفحه�کلید�یا�دست�خط�امکان�
پرسش�وجود�دارد

�می�تواند�برای�نش��ان�دادن�یک�س��ری�از�ایده�ها�
ساخت�یافته�و�قالب�دار�شود

�مستندسازی�یک�مزیت�رقابت�زا�و�اساسی�است.

 درک ارتباطات با متن نوشته کم
هرچه�مفاد�بیش��تری�فراهم�کنیم�می�تواند�به�کاهش�
س��ردرگمی�و�س��وءتفاهم�کمک�کن��د.�دراین�جا�چند�

مورد�ذکرشده�است:
هدف�از�نوش��ته�کم،�توجه�افراد�یا�مخاطبی� است�که�با�آن�ها�صحبت�می�کنید.�این�مهم�01
اس��ت�که�تش��خیص�دهید�آنچه�می�نویس��ید�ممکن�
است�در�آینده�خوانده�شود�یا�توسط�شخصی�که�پس�

از�شروع�گفت�وگو�وارد�صحبت�می�شود.�
ای��ن�یکی�از�مهم�ترین�چالش�های�تس��لط،� به�ویژه�برای�افرادی�اس��ت�که�در�مش��اغلی�02
کار�می�کنن��د�ک��ه�چند�بخش�مختل��ف�کاری�در�یک�
م��کان�قرارگرفته�اس��ت.�متن�نوش��ته�ب��اال�کمتر�به�
ارتباط��ات�انس��انی�نی��از�دارد�و�بیش��تر�ب��ر�ارتباطات�

غیرکالمی�و�احساسات�دیگران�حساس�است.�
ق��رار�گرفت��ن�در�یک�قالب�و�چارچوب�با�متن� نوش��ته�کم�ذهنی�می�تواند�مفید�باش��د.�با�این�03
فرض�ش��روع�کنید�که�گیرندگان�ارتباط�ش��ما�چیزی�
درب��اره�موض��وع�نمی�دانند�و�آرزو�می�کنند�تا�حد�امکان�

یاد�بگیرند.�
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داللت�بر�تجربیات�ش��ما�در�ارتباطات�متنی� آس��ان�اس��ت،�اما�به�یاد�داشته�باشید�که�همه�04
افراد�تجربه�های�زندگی�مشابهی�برای�ارتباط�برقرار�
ک��ردن�ب��ا�آن�ندارن��د،�پ��س�از�این�تجربی��ات�نیاز�به�

دقیق�بودن�دارند.
مش��خصًا�در�مورد�موضوعی�خاص�صحبت� کنی��د،�ت��ا�خ��ود�را�مجب��ور�کنید�ب��ه�آنچه�05
می�گویی��د�فک��ر�کنید.�به�طورکل��ی�ارزش�این�را�دارد�
که�بتوانید�در�مورد�ارتباطات�آگاهی�داش��ته�باش��ید.�
قبل�از�ارس��ال�مجدد،�اعالمیه�ه��ا�را�دوباره�بخوانید،�
به�ویژه�اگر�ممکن�اس��ت�منفی�یا�التهابی�تلقی�ش��وند.�
امکان�خود-ویرایش��ی�قبل�از�ارس��ال،�مزیت�ارتباط�
متن��ی�اس��ت.�کلم��ات�صداداری�ک��ه�از�دهان�خارج�

شوند،�پس�از�ادا�کردن�نمی�شود�پسشان�گرفت.
رسیدن�به�دقت�در�برقراری�ارتباط،�مستلزم� آن�اس��ت�که�خود�را�در�کفش�های�ش��خص�06
دیگ��ری�ق��رار�دهید�و�دی��دگاه�فعلی�آن�ها�را�بفهمید.�
ای��ن�مهم�اس��ت�ک��ه�ارتباطات�متن��ی�را�نه�به�عنوان�
راه��ی�برای�تحمیل�خواس��ت�خ��ود،�بلکه�به�عنوان�
ابزاری�برای�گوش�دادن،�درک�و�همکاری�مش��اهده�

کنید.
این�بدان�معنی�نیس��ت�که�ارتباط�ش��ما�باید� سرد�یا�بالینی�باشد.�به�عنوان�مثال،�در�کانال�07
#�thanksاز��GitLab�Slackاعضای�تیم�را�تشویق�
می�کنیم�تا�در�مورد�آنچه�از�کس��ی�تش��کر�می�کنند،�
خاص�باشند�به�گونه�ای�که�شما�برای�درک�چگونگی�

ارزش�گذاری�به�مفاد�قبلی�نیازی�نداشته�باشید.

 چ���را ارتب���اط متن���ی ممک���ن اس���ت دش���وار 
باشد

اینترنت�برای�همیش��ه�وجود�دارد.�کلمات�تا�مدت�ها�
پس�از�نوش��ته�ش��دن�تأثیر�می�گذراند�و�حتی�هنگام�
برقراری�ارتباط�داخلی،�شیوه�صحبت�شما�با�یکدیگر�
باید�از�طریق�یک�لنز�خارجی�مش��اهده�ش��ود.�برای�
کس��انی�ک��ه�با�این�موض��وع�مش��کل�دارند،�در�نظر�
بگیرید�اگر�مدیر�شما�یا�یکی�از�اعضای�خانواده�شما�
در�ات��اق�ش��اهد�مکالم��ه�بودن��د،�چه�چی��زی�تایپ�
می�کردی��د؟�ای��ن�نکت��ه�در�خدمت�همه�س��ناریوها�
نخواه��د�ب��ود،�اما�اگر�ریس��ک�ها�باال�باش��ند،�ارزش�

درنظرگرفته�شدن�رادارند.�
در�زیر�چند�دلیل�در�مورد�چرایی�سخت�بودِن�ارتباط�

متنی�آورده�شده�است:
�تفاوت�های�سبک�فرهنگی�و�ارتباطی

�تأخی��ر�در�بازخ��ورد�فعلی�به�دلیل�مناطق�زمانی�یا�
سایر�جلسات

�فقدان�ارتباطات�غیرکالمی
�فاصله�عاطفی

�در�نظ��ر�گرفتن�دامنه�مخاطبان�)بازدیدکنندگان(�
دشوار�باشد.

مه��م�اس��ت�که�مدی��ران�در�کمک�ب��ه�تیم�ها�برای�
احساس�راحتی�در�ارتباط�برقرار�کردن�از�این�طریق،�
راهنم��ا�باش��ند.�همچنی��ن�بای��د�صب��ر،�درک�و�
مثبت�اندی��ش�ب��ودن�را�تش��ویق�کرد�تا�از�احس��اس�
موردحمل��ه�واقع�ش��دن�ی��ا�س��وءتفاهم�اعضای�تیم�

جلوگیری�شود.�
اجازه�دهید�ارزش�ها�ارتباطات�را�راهنمایی�کنند

ارتباطات متنی به راحتی قابل انحراف اس���ت 
و فرضیات�می�توانند�منجر�به�این�شوند�که�ارتباطات�
بااخ��الق�و�رفت��ار�خوش�به�عنوان�ی��ک�مورد�جزئی�
تلق��ی�ش��وند.�در�صورت�عدم�اطمین��ان�از�برقراری�
ارتباط�متنی،�می�توان�به�موارد�مفیدی�اشاره�کرد:

�بدون�خودخواهی:�صرفًا�برای�پیروزشدن�در�یک�
بح��ث،�روی�ی��ک�موضوع�اصرار�نورزید�یا�روی�یک�

اشتباه�دوباره�پافشاری�نکنید.
�فرض�کنید�نیت�و�قصد�مثبت�اس��ت:�اگر�پیامی�
ناخوش��ایند�است،�درحالی�که�درخواست�شفاف�سازی�

می�کنید،�نیت�مثبت�را�در�نظر�بگیرید.
�با�یکدیگر�آشنا�شوید:�ایجاد�یک�گزارش،�اعتماد�

را�امکان�پذیر�می�کند.
�تش��کر�کنی��د:�اس��تفاده�از�ه��ر�فرصت��ی�برای�به�
اشتراک�گذاشتن�ستایش،�جوی�را�ایجاد�می�کند�که�
بازخ��ورد�به�عن��وان�ی��ک�هدیه�به�ج��ای�حمله�تلقی�

می�شود.�
�مهربانی:�مهربان�بودن�هزینه�ای�ندارد،�حتی�اگر�

معتقد�نباشید�که�آن�شخص�لیاقتش�را�دارد.
�دانس��تن�همه�چیز�غیرممکن�است:�بدون�پرسش�
نمی�توانید�بدانید�کلمات�شما�چگونه�تفسیر�شده�اند.�
��قدم�کاری�کوتاه�بردارید:��GitLabمکانی�اس��ت�
ک��ه�اف��راد�با�مش��ارکت�دیگ��ران�در�حوزه�تخصصی�

آن�ها�احساس�راحتی�می�کنند.�
اگر�طی�یک�مکالمه�متنی،�احساس�کردید�که�کسی�
مطاب��ق�باروحی��ه�و�ارزش�های�کاری�ش��رکت�ارتباط�
برقرار�نمی�کند،�با�احترام�بپرس��ید�که�آیا�معتقد�اس��ت�
ک��ه�آن�ه��ا�در�موقعیت�1-�1قرار�دارند؟�فرض�بدترین�
حال��ت�و�ره��ا�ش��دن�از�قیدوبن��د�ارزش�ه��ای�کاری�
آس��ان�ترین�کار�اس��ت،�اما�این�فرض�چندین�مش��کل�
دیگ��ر�ایج��اد�می�کن��د.�ی��ک�اینکه�ش��خص�ارتباط�
برقرارکنن��ده�از�دریاف��ت�هدیه�ای�به��ن��ام�"بازخورد" 
محروم�می�ش��ود�و�لذا�دیدگاهش�تغییر�نخواهد�کرد�و�
دو�اینکه�شخص�ارتباط�برقرارکننده�همچنان�در�مورد�
برق��راری�ارتب��اط�با�اش��خاص�دیگر،�کمرو�و�خجالتی�
باق��ی�می�مان��د.�ک��ه�در�صورت�عدم�شناس��ایی�و�رفع�
می�تواند�منجر�به�سمیت�و�اختالل�در�عملکرد�شود.��

 ارتباطات ناهم زمان
در�دنیایی�که�با�تقویم�ها�و�جداول�زمانی�دیکته�ش��ده�
اس��ت،�مردم�شرطی�می�ش��وند�که�هم�زمان�کار�کنند�
– روش��ی�ک��ه�در�آن�دو�ی��ا�چن��د�طرف�درگیر�س��عی�
می�کنن��د�در�ی��ک�مکان�و�هم�زمان�کار�کنند�)حال�چه�
ب��ه�ش��کل�فیزیکی�و�چه�حضور�مج��ازی(.�ارتباطات�
ناهم�زم��ان�هن��ر�ارتباط�و�جلو�بردِن�پروژه�ها�بدون�نیاز�
به�حضور�ذینفعان�اضافی�در�زمان�تبادل�نظرهاس��ت.�
در�چیدم��ان�کار�از�راه�دور،�تس��لط�برگ��ردش�کار�
غیرهمزم��ان�ب��رای�جلوگیری�از�اختالل�در�عملکرد�و�
لذت�بردن�از�راندمان�های�بزرگ�بس��یار�مهم�اس��ت.�
به�طور�فزاینده،�حتی�در�شرکت�هایی�با�چندین�بخش�
مختلف�در�یک�مکان،�کار�ناهم�زمان�ضروری�اس��ت�
بخص��وص�هنگامی�که�چندی��ن�منطقه�زمانی�درگیر�

باشند.�

 تس���لط بر هنر ارتباط ناهم زمان دارای یک 
شرط الزم است:

مس��تندات.�در�مرک��ز�آن،�ارتباط��ات�ناهم�زمان�یعنی�
مستندس��ازی.�به�طریقی�یعنی�ارس��ال�پیام�به�شکلی�
که�نیازی�به�حضور�– یا�حتی�بیداری�دریافت�کنندگان�
پیام��به�شکل�هم�زمان�نباشد.�اگر�سازمان�شما�روش�
استانداردسازی�شده�ای�برای�مستندسازی�ندارد،�اول�
آن�را�ایجاد�کنید.�در�غیر�این�صورت،�اعضای�تیم�رها�
خواهند�ش��د�ت��ا�روش�های�خودش��ان�را�برای�ارتباط�
ناهم�زمان�اجرا�کنند�که�این�یعنی�صداهای�ناهنجار�و�
نامفه��وم�ارتباط��ی�بی��ن�اعض��اء�تیم�هن��گام�ارتباط�

ناهم�زمان�که�به�سختی�قابل�تشخیص�است.

ایجاد�عادت�های�خوب
ارتباط��ات�ناهم�زم��ان�به�معن��ای�دریافت�اطالعات�
هنگام�دستیابی�به�آن�است�– معمواًل�"زنده" نیست.�
این�مهم�نیس��ت،�زیرا�بیش��تر�مردم�برای�تمرکز�روی�
آنچه�انجام�می�دهند�نیاز�دارند�سرش��ان�خلوت�باش��د.�
اولی��ن�ق��دم�برای�ایجاد�فضایی�که�در�آن�همکاران�در�
اجرای�کار�ناهم�زمان�راحت�باش��ند،�اجتناب�از�ذهنیت�
ض��روری�بودن�جلس��ات�اس��ت.�با�اختی��اری�کردِن�
جلس��ات،�ضبط�و�مستندس��ازی�همه�چیز،�باپشتکار�و�
پیگیری�برنامه�های�روزانه�و�اِعمال�ابزارهای�مناسب،�
ش��رکت�های�کار�از�راه�دور�کمت��ر�متک��ی�ب��ه�آنالین�
بودِن�هم�زمان�هس��تند.�این�ذهنیت�باید�به�طور�فعال�
تقویت�ش��ود.�به�عنوان�مثال�در�تماس�های�اجتماعِی�
تیم��ی�ک��ه�ده�ها�نف��ر�به�عنوان�یک�تی��م�به�یک�گپ�
تصوی��ری�پیوس��ته�اند،�این�امکان�برای�کس��انی�که�
نتوانس��ته�اند�نقطه�نظرات�خود�را�بیان�کنند�وجود�دارد�
که�از�دیگرانی�که�نظراتی�هم�راس��تا�داش��ته�اند،�شفاها�
حمای��ت�کنند�ی��ا�نظرات�حمایت��ی�بیفزایند.�این�یک�
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رویکرد�عمدی�نه�تنها�برای�کار�غیرهمزمان�که�برای�
معاشرت�ناهم�زمان�هست.��با�ایجاد�"لیست�ترجیحی" 
ب��رای�ارتب��اط�با�تی��م�از�راه�دور�خود،�وقفه�را�به�حداقل�
برس��انید.�غیرهمزمان�همچنین�به�این�واقعیت�اشاره�
دارد�که�به�جای�اینکه�مثاًل�همکار�یا�حتی�رئیس�شما�
در�آخر�هفته�از�ش��ما�ایمیل�بگیرد،�فوراً�پاس��خ�دهید.�
می�توانید�فقط�در�روز�دوش��نبه�پاس��خ�دهید.�)اولین�روز�
کاری�بعد�از�تعطیالت�آخر�هفته(�به�همین�ترتیب�اگر�
چیزی�فوری�باشد،�اعضای�تیم�می�توانند�در�هرزمانی�
کس��ی�را�در�چت���Pingکنند�– این�گونه�اعضای�تیم�
می�توانن��د�از�طریق�اطالعات�فیلترس��ازی�هم�انجام�
دهند�تا�بدانند�آیا�موردی�حیاتی�است�یا�خیر.��در�یک�
کار� برگ��ردش� تس��لط� دور،� راه� از� کار� چیدم��ان�
غیرهمزم��ان�ب��رای�جلوگیری�از�اختالل�در�عملکرد�و�
لذت�بردن�از�راندمان�های�بزرگ�بس��یار�مهم�اس��ت.�
غیرهمزمانی�به�ش��ما�امکان�می�دهد�تا�ش��رکت�را�در�
یک�سازمان�تقسیم�بندی،�راحت�تر�سازمان�دهی�کنید�
و�حتی�اگر�ش��رکت�چندین�بخش�در�یک�مکان�هم�
داش��ته�باش��د،�ش��ما�دورکاری�را�انتخاب�کنید.�تمام�
چیزهای��ی�که�به�ش��کل�غیرهمزمان�کارایی�داش��ته�

باش��ند،�به�ص��ورت�هم�زم��ان�هم�کارای��ی�دارند�اما�نه�
)Sametabبالعکس.�)لئوناردو�فدریکو،�بنیان�گذار�

 جلسات
جلس��ات�اجب��اری�را�ت��ا�حد�ممکن�ک��م�کنید.�مفهوم�
"جلس��ات�اختیاری" برای�کس��انی�ک��ه�تنها�از�منظر�
"ارتباط�هم�زمان" می�اندیشند،�پوچ�است�– شما�یا�در�
یک�جلس��ه�هس��تید�تا�مشارکت�هم�داشته�باشید�یا�در�
غیر�این�صورت�اصاًل�در�جلس��ه�نیس��تید.�زیبایی�کار�
ناهم�زم��ان�ای��ن�اس��ت�که�اعضای�تی��م��می�توانند�در�
جلساتی�که�هنگام�خواب�اتفاق�می�افتد�شرکت�کنند.�
وقتی�هریک�از�اعضاء�برنامه�داش��ته�باش��ند�و�به�هر�
دعوتی�یک��Google�Docالحاق�شده�باشد،�جلسات�
راحت�تر�اختیاری�می�شوند.�این�به�افراد�اجازه�می�دهد�
ت��ا�اول�در�س��ؤال�و�جواب�ه��ا�مش��ارکت�کنن��د�و�
خروجی�های�نوش��تاری�را�در�زمان�دیگری�بررس��ی�
نماین��د.�ش��خصی�ک��ه�جلس��ه�را�فراخوانده�اس��ت،�
مسئولیت�متناسب�سازی�نتایج�را�بر�عهده�دارد.�با�قرار�
دادن�این�بار�بر�دوش�برگزارکننده�جلس��ات،�این�کار�
مانند�یک�فیلتر�عمل�می�کند�تا�مش��خص�ش��ود�آیا�

برگزاری�جلس��ه�ضروری�بوده�اس��ت�یا�خیر.�این�یک�
مس��ئولیت�ب��زرگ�اس��ت�ک��ه�کمی��ت�جلس��ات�را�

موردبررسی�قرار�می�دهد.

 جلوگیری از نشت دانش و اطالعات
ش��رکت�های�کار�غیرهمزم��ان�بای��د�ی��ک�فرهنگ�
ارتباطی�با�مفاد�کم�را�به�کارگیرند�تا�ارتباطات�دقیق�و�
مس��تقیم�باش��ند.�اعضای�تیم�پیش�بینی�می�کنند�چه�
س��ؤالی�ممکن�اس��ت�پرسیده�ش��ود�و�در�زمان�ارائه�تا�
آنجا�که�ممکن�است�به�آن�متن�و�مفاد�اضافه�می�کنند.�
با�فرض�اینکه�گیرنده�پیام�خواب�باش��د،�یا�حتی�هنوز�
در�ش��رکت�مش��غول�به�کار�نش��ده�باش��د،�این�مفاد�
اضافه�شده�ابهام��را�رفع�می�کند�و�احتمال�سوءتفاهم�را�
کاهش�می�دهد.�این�کار�ممکن�است�حس�ناکارآمدی�
بده��د،�چراک��ه�امکان�دارد�برقراری�ارتباط�برای�ایجاد�
آن�بیشتر�طول�بکشد.�با�این�حال�باید�مزایای�بلندمدِت�
آن�در�نظر�گرفته�شود.�در��GitLabما�به�اندازه�چندین�
سال�تصمیمات�مستند�شده�و�پر�از�مفاد�داریم.�این�امر�
باع��ث�می�ش��ود�ت��ا�اس��تخدام�های�جدی��د�از�طریق�
بایگانی�ه��ا�جس��ت�وجو�کنن��د�ت��ا�بفهمن��د�در�آن�
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تصمیم�گیری�چه�اتفاقی�افتاده�است.�به�همان�نسبت�
که�ش��رکت�ها�متوازن�می�ش��وند،�افراد�هم�می�آیند�و�
می�رون��د.�ب��ا�اس��تفاده�از�ارتباط��ات�ناهم�زمان،�یک�
س��ازمان�قادر�اس��ت�دانش�را�در�تمام�این�چرخه�های�
طبیع��ی�حف��ظ�کن��د.�ش��رکت�های�ناهم�زم��ان�باید�
فرهنگ��ی�ب��ا�مفاد�و�زمینه�کم�اج��را�کنند�تا�ارتباطات�

دقیق�و�مستقیم�باشد.�

 ارتباطات غیررسمی
در�محیط�های�درهم�تنیده،�ارتباطات�غیررسمی�به�طور�
طبیعی�رخ�می�دهند.�زمانی�که�افراد�ازنظر�جسمی�در�
یک�فضا�قرارگرفته�باش��ند،�فرصت�های�کافی�برای�
گپ�وگف��ت�در�خ��ارج�از�چیدمان�رس��می�کاری�وجود�
دارد.�برقراری�ارتباط�اجتماعی�با�همکاران�برای�ایجاد�
اعتماد�در�سازمان�شما�مهم�است.�شخص�باید�زمانی�
که�نمی�توان�به�شکل�طبیعی��در�دفتر�این�ارتباطات�را�
داش��ت،�در�طراحی�ارتباطات�غیررس��می�جدی�باشد.�
ارتباطات�غیررسمی�دارای�اهمیت�است،�چراکه�باعث�
ش��کل�گیری�ارتباطات�در�کار�می�ش��ود�که�به�مسائل�
دیگ��ری�غی��ر�از�کار�ه��م�مرتبط�اس��ت.�کس��انی�که�
احساس�می�کنند�در�محل�کار�دوستان�اصیلی�دارند�از�
کارش��ان�بیش��تر�لذت�می�برند،�احساس�مشارکت�در�
کاره��ا�دارن��د�و�به�دیگران�در�داخل�س��ازمان�خدمت�
می�کنند.�برای�ش��رکت�های�از�راه�دور،�رهبران�نباید�
انتظار�داش��ته�باش��ند�که�ارتباطات�غیررسمی�به�طور�
طبیع��ی�اتفاق�بیفتد.�هیچ�کوریدوری�برای�گذش��تن�
اعضای�تیم�از�مسیرها�وجود�ندارد�و�هیچ�کارپولی�هم�
به�دفتر�و�غیره�وجود�نخواهد�داش��ت.�در�یک�چیدمان�
دورکاری�ارتباطات�غیررس��می�باید�به�ش��کل�رسمی�
شناس��ایی�ش��وند.��رهبران�باید�ارتباطات�غیررسمی�را�
ایج��اد�کنن��د�و�به�هر�میزان�ممکن،�فضایی�را�طراحی�
کنن��د�ک��ه�اعضای�تیم�در�سراس��ر�جهان�برای�ارتباط�
برقرار�کردن�با�سایر�اعضاء�و�صحبت�در�مورد�مسائل�
غیر�کاری�احساس�راحتی�کنند.�در��GitLabما�اتکای�
بس��یاری�ب��ه�تماس�ه��ای�ویدئویی�داری��م�و�همه�را�
تش��ویق�می�کنیم�که�با�یکدیگ��ر�به�عنوان�موجوداتی�
همدل،�با�عالئق�و�احساس��ات�و�ترس�ها�و�امیدهای�
مختل��ف�ارتب��اط�برق��رار�کنند�نه�فق��ط�ارتباط�بین�دو�
�GitLabهم��کار.�ما�توصیه�می�کنی��م�تا�همه�افراد�در�
چن��د�س��اعت�در�هفت��ه�را�ب��ه�برق��راری�تماس�های�
اجتماعی�با�افراد�دیگر�شرکت�اختصاص�دهند.�ما�این�

کار�را�به�ُطرق�زیر�انجام�می�دهیم:

 تلفن شرکت
یک�تماس�ویدئویی�در�سطح�شرکت�که�اعضای�تیم�
می�توانن��د�ب��ه�آن�بپیوندند.�گروه�ه��ای�بحث�در�مورد�
طیف�گسترده�ای�از�موضوعات.�برای�آسان�تر�ساختن�

این�مالقات�در�مناطق�زمانی�و�تش��ویق�مش��ارکت،�ما�
این�جلسات�را�چندین�بار�در�روز�داریم.�

 گفت وگوهای گروهی
چهار�بار�در�هفته،�شرکت�عماًل�برای�بحث�و�گفت�وگو�
جم��ع�می�ش��وند�تا�در�مورد�حوزه�ه��ای�تجاری�بحث�
کنند.�اس��الیدها�برای�متون�ارائه�می�شوند�اما�نمایش�

داده�نمی�شوند.

 گپ های همراه با قهوه
به�جای�صحبت�کردن�کنار�دستگاه�قهوه�ساز�در�اتاق�
استراحت،�به�انتخاب�خودتان�برای�جلسات�یک�به�یک�
در�ی��ک�تم��اس�ویدئوی��ی�زمان��ی�را�انتخ��اب�کنید.�
نرم�افزار��Slack�Donutبرای�تسهیل�معرفی،�شریک�

قهوه�را�به�شکل�تصادفی�انتخاب�کند.�

 تماس های همکاری
کارِی� جلس��ات� ویدئوی��ی،� تماس�ه��ای� ای��ن�
برنامه�ریزی�شده�هستند�جایی�که�اعضاء�تیم�می�توانند�
وظای��ف�چالش�برانگی��ز�را�با�یک�همکار�حل�کنند�و�یا�
به�سادگی�درحالی�که�هرکدام�بر�روی�وظایف�خودشان�

کار�می�کنند�باهم�گپ�هم�بزنند.�

 ساعات اجتماعی
تماس�های�غیررسمی�در�تیم�های�فوری�سازمان�دهی�
می�ش��وند�ت��ا�یکدیگ��ر�را�در�س��طح�ش��خصی�تری�

بشناسند.�

Slack 
از�کانال�ه��ای��Slackب��رای�ارتباطات�غیررس��می�در�
سراس��ر�ش��رکت�اس��تفاده�کنی��د،�خواه�ی��ک�کانال�
مخصوص�تیم�باش��د�یا�کان��ال�اختصاصی�برای�یک�
سرگرمی�خاص�)مثل�بازی�های�رایانه�ای�یا�پخت�وپز(�
یا�حتی�به�اشتراک�گذاری�عکس�های�حیوان�خانگی.�

Zoom 
درگی��ری�بص��ری�به�م��ا�کمک�می�کند�تا�در�س��طح�
شخصی�تری�با�یکدیگر�در�ارتباط�باشیم.�در�حقیقت،�
هنگامی�ک��ه�اعض��ای�تیم�ما�برای�اولین�بار�با�چهره�ای�
روبرو�می�ش��وند،�شگفت�آورترین�عامل�معمواًل�قد�هر�

شخص�است.�

 برای تقویت روابط زمان اختصاص دهید
اگر�مدت�زمانی�طوالنی�را�در�شرکتی�گذرانده�باشید،�
احتمااًل�دیده�اید�که�ش��رکت�یک�"س��اعت�تفریح" در�
نظر�گرفته�است�تا�کارمندان�را�برای�صحبت�در�مورد�
مس��ائل�غیر�کاری�دورهم�جمع�کند.�در�محیط�های�

دورکاری�باید�تأکید�بیش��تری�روی�اختصاص�زمان�
به�منظور�آش��نایی�بیش��تر�شود.�تیم�های�کار�از�راه�دور�
می�توانن��د�تماس�ه��ای�غیررس��می�اجتماع��ی�را�در�
تیم�ه��ای�ف��وری�س��ازمان�دهی�کنن��د�تا�در�س��طح�
شخصی�تری�باهم�آشنا�شوند،�زمان�های�"نشان�دادن�
و�تعریف�کردن" و�"س��اعت�تفریح" برای�گپ�وگفت�
درباره�برنامه�های�آخر�هفته�هس��تند.�تکرار�می�کنیم�
که�رهبران�نباید�انتظار�داش��ته�باش��ند�که�ارتباطات�
غیررس��می�به�ط��ور�طبیعی�اتفاق�بیفتن��د.�ارتباطات�
غیررس��می�را�س��ازمان�دهی�کرده�و�فضایی�را�طراحی�
کنید�که�اعضای�تیم�برای�صحبت�در�مورد�مس��ائل�
غیر�کاری�احساس�راحتی�کنند.�استفاده�از�ایموجی�ها�
و�ش��کلک�ها�و�برچس��ب�ها�می�تواند�کمبود�ارتباطات�
کالم��ی�را�در�ی��ک�محیط�ارتباط�کامپیوتری�تکمیل�
کن��د.�نتایج�نش��ان�می�ده��د�که�اس��تفاده�صحیح�از�
به�وی��ژه� برچس��ب�ها� و� ایموجی�ه��ا� ش��کلک�ها،�
ش��کلک�های�مثب��ت�باع��ث�ایج��اد�رابط��ه�و�درک�
ش��ناختی�می�ش��ود.�آن�ه��ا�)ش��کلک�ها(�نه�تنه��ا�به�
ش��رکت�کنندگان�در�بیان�احساسات�و�مدیریت�روابط�
کمک�می�کنند�بلکه�به�عنوان�کلماتی�برای�کمک�به�

درک�پیام�هم�عمل�می�کنند.�
"یین��گ�تان��گ�و�خ�ف��ون�ه��و،�محققان�دانش��گاه�از�

هنگ�کنگ"

انتق���ال  ب���رای  ایموجی ه���ا  از  اس���تفاده   
احساسات

اگرچ��ه�ایموجی�ه��ا�اغلب�برای�مکالمات�ش��خصِی�
خ��ارج�از�مح��ل�کار�اتف��اق�می�افت��د،�ام��ا�کارمندان�
دورکای�باید�با�استفاده�از�آن�ها�در�گفتگوی�روزمره�با�
اعضای�تیم�احس��اس�راحت��ی�کنند.�در�یک�چیدمان�
حرف��ه�ای�مفهوم�اس��تفاده�از�ایموجی�ه��ا�تغییر�کرده�
اس��ت.�فق��ط�در��Slackاز�زم��ان�معرفی�این�ویژگی�
بی��ش�از��26میلیون�ایموجی�سفارش��ی�ایجاد�ش��ده�
اس��ت.�در�چیدمان�از�راه�دور،�جایی�که�ممکن�اس��ت�
ش��ما�هرگز�با�یک�همکار�مالقات�نکنید،�از�ابزارهای�
تصوی��ری�برای�انتق��ال�تفاوت�های�ظریف�در�لحن،�
تاکید�و�احس��اس�اس��تفاده�کنید�چرا�که�این�کار�موجب�
ایجاد�همدلی�بیش��تر�و�ارتباط�تنگانگ�بین�انس��انی�
می�ش��ود.�ایموجی�ها�می�توانن��د�یک�محیط�ارتباطی�
فراگیرت��ر�ایج��اد�کنند.�هنگام��ی�که�با�همکارانی�کار�
می�کنی��د�که�زبان�تجارت�زبان�اول�کس��ی�نیس��ت،�
شاخص�های�جهانی�تر�)به�عنوان�مثال،�"چشم" برای�
م��ن�ای��ن�را�دی��ده�ام�ی��ا�"لبخند�زدن" ب��رای�دیدگاه�
مثب��ت(�می�توانن��د�بار�روانی�رمزگش��ایی�یک�پیام�را�

کاهش�دهند.�
 ابزارهایی برای ارتباط موثر

ارتباط��ات�از�راه�دور�زمان��ی�بهترین�کارایی�را�دارد�که�
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در�س��طح�ش��رکت�ترتیبات��ی�از�اینک��ه�کجا�و�چگونه�
ارتباطات�ورودی�برقرار�ش��ود،�وجود�داش��ته�باش��د.�
رهب��ران�بای��د�ابزاره��ای�خود�را�با�ه��دف�ارتباطات�
مس��تقیم�از�طریق�کمترین�کانال�های�ممکن،�بادقت�
انتخاب�کنند.�یک�س��رخوردگی�رایج�در�سازمان�های�
ب��زرگ،�صرفنظ��ر�از�اینکه�در�کدام�مرحله�از�تنظیمات�
کار�از�راه�دور�قرار�دارند،�متالشی�شدن�همراه�با�هرج�
و�مرج�ارتباطات�است.��پروژه�ها�غالبا�از�طریق�ایمیل،�
چ��ت،�پیام�ه��ای�متن��ی،�جلس��ات�بدون�ثب��ت�نام،�
�Google�Docsو�غیره�پخش��می�شوند.�درحالی�که�
تع��داد�زی��ادی�اب��زار�ارتباطی�یکپارچه�دردس��ترس�
هس��تند�ت��ا�بتوانن��د�هم��ه�این�ها�را�حل�کنند�ش��ما�با�
انتخاب�یک�سیس��تم�واحد�برای�پیشرفت�ارتباطات،�

بهترین�کار�را�کرده�اید.�
در��GitLab)شرکت(،�آن�مقصد،��GitLab)محصول(�
اس��ت.�ه��ر�مکالم��ه�جانبی�که�در�یک�جلس��ه�اتفاق�
می�افتد،�در�یک�دس��تور�کار�ثبت�ش��ده�است�و�عناصر�
مفی��د�ب��ه�موضوع��ات�مرتب��ط�ب��ا��GitLabو�ی��ا�

درخواس��ت�های�ادغام�متصل�می�ش��وند.�همین�مورد�
ب��رای�مکالمات�جانب��ی�که�در��Slackیا�ایمیل�اتفاق�
می�افت��د�نی��ز�صدق�می�کند.�بخش�ه��ای�مربوطه�به�
�GitLab)محصول(�منتقل�می�شوند�که�منبع�حقیقت�

واحد�برای�هر�کار�درحال�انجام�است.�
اگر�تیم�ش��ما�قادر�به�تعهد�یادگیری�یک�ابزار�جدید،�
مانند��GitLabنیس��ت،�می�توانید�برای�مستندس��ازی�
تصمیم��ات،�ایج��اد�برنامه�ه��ای�روزان��ه�و�ذخی��ره�
یادداشت�ها�به��Google�Docsاعتماد�کنید.�از�آن�جا�
ک��ه�ارتب��اط�از�راه�دور�غالب��ا�به�متن�وابس��ته�اس��ت،�
ممک��ن�اس��ت�برخ��ی�از�اعضای�تیم�از�نوش��تن�خود�
احساس�ناراحتی�کنند.��Grammarlyابزاری�مناسب�
برای�کس��انی�اس��ت�که�می�خواهند�احس��اس�راحتی�
بیش��تری�در�تهی��ه�پیش�نویس�ارتب��اط�کتبی�به�زبان�
انگلیسی�)آمریکایی�یا�انگلیسی(�داشته�باشند.�نسخه�
رای��گان�و�پریمی��وم�)فروش��ی(�این�نرم�اف��زار�وجود�

دارند.�

 نکات کلیدی
1.�مستندسازی�یک�کار�روزمره�است.�

2.�ی��ک�فرهن��گ�ب��ا�مفاد�و�زمینه�ک��م�ایجاد�کنید�تا�
ارتباطات�مختصر�و�مستقیم�باشد.

3.�اس��تفاده�از�ایموجیها�به�صورت�آزادانه�برای�ایجاد�
یک�محیط�فراگیرتر.

4.�ابزاره��ای�ارتباط��ی�خ��ود�را�به�منظور�جلوگیری�از�
شکسته�شدن�ارتباطات�استانداردسازی�کنید.�

 بایدها
�بحث�ها�را�ضبط�کرده�و�رونوش��ت�ها�را�به�دس��ت�

آورید.
�فرض�را�بر�نیت�مثبت�بگیرید.

�پیش�فرض�باید�ارتباطات�بیش�از�حد�باشد.
�ی��ک�اس��تاندارد�ب��رای�ابزاره��ای�ارتباطی�متحد�

تنظیم�کنید.

 نبایدها
�تکیه�بر�روش�های�ارتباطی�همزمان

�فرض�بر�اینکه�اعضای�تیم�تمام�حقایق�را�دارند
�تحت�فش��ار�قراردادن�اعضای�تیم�برای�پاس��خ�به�
س��واالت�ی��ا�تکمی��ل�وظایفی�که�حساس��یت�زمانی�

ندارند.�

 ایجاد فرهنگ شرکتِی کار از راه دور
وقتی�از�راه�دور�کار�می�کنید،�فرهنگ�به�دوش��کل�ایجاد�
می��ش��ود:�فرهنگ�محل�کار�و�فرهنگ�ش��خصی.�حفظ�
یک�حس�پایدار�از�هردو�هنگام�کار�از�راه�دور،�مهم�است.�

 فرهنگ توسط ارزش ها هدایت می شود
ب��رای�موثرب��ودن�و�تاثیرگ��ذاری�بر�فرهنگ�به�روش�
معنی�دار�و�پایدار،�ارزش�ها�باید�بیش�از�کلماتی�باشند�
که�در�یک�صفحه�نوشته�شده�اند.�بی�تفاوتی�نسبت�به�
ارزش�ه��ای�ش��رکت�منج��ر�به�تخری��ب�فرهنگی�و�
اختالل�در�عملکرد�می�شود.�ارزش�ها�فقط�درصورت�
احت��رام�و�زندگ��ی�با�هری��ک�از�اعضای�تیم�می�توانند�
سازمان�را�شکل�دهند.�این�امر�به�ویژه�در�یک�محیط�
تماما�کار�از�راه�دور�معنی�دار�اس��ت.�با�تعامل�جس��می�
کمتر،�سپر�کمتری�نسبت�به�ارزش�های�شرکت�وجود�
دارد.�اخ��الق�تیم��ی�پیوند�نزدیکی�ب��ا�احترام�کلی�به�
ارزش�ه��ا�دارد.�اعتق��اد�بیش�از�حد�به�ارزش�های�یک�
شرکت،�باعث�کمبود�ابهام�در�تصمیم�گیری�می�شود.�
ارزش�های�محترم،�به�مثابه�یک�ستاره�جهانی�شمالی�
درنظ��ر�گرفت��ه�می�ش��وند�و�اعضای�تی��م�را�درمورد�
چگونگ��ی�پرداختن�به�هرگونه�چالش�یا�اختالف�نظر،�
حت��ی�اگ��ر�بحث�مرب��وط�به�رویکرد�یا�نتیجه�باش��د،�

هماهنگ�می�کنند.�
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ش���ی ء  ی���ک  حقیق���ت  در   Optional کالس ه���ای 
 null دربرگیرنده  هستند و برای دربرگرفتن اشیاء غیر
)غیر تهی( اس���تفاده می ش���وند. شیء Optional برای 
نمای���ش null ب���ا مق���دار غای���ب )null ب���دون مق���دار( 
اس���تفاده می ش���ود. ای���ن کالس متده���ای مختل���ف و 
س���ودمندی در جه���ت تس���هیل ک���د به منظ���ور اداره و 
کنت���رل مقادی���رِ در دس���ترس و غی���ر دس���ترس به ج���ای 
چ���ک ک���ردِن مقادی���ر null و غی���ر null دارد. ای���ن ن���وع 
کالس ها در جاوا 8 معرفی ش���ده اند و ش���بیه به مفهوم 

Optional در کتابخانه Guava از گوگل است. 

س���ری مطال���ب آم���وزش ج���اوا 8  
Optional بخش هفتم:  کالس های
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اعالن کالس
در�ادامه�اعالن�این�نوع�کالس�با��java.util.Optional>T< آمده�است.

1. public final class Optional<T> extends Object

متدهای�کالس�و�توصیف�آن�ها:
2. static <T> Optional<T> empty()

که�یک�نمونه�شیء��خالِی��Optionalبازمی�گرداند.�
3. boolean equals(Object obj)

کد�باال�نش��ان�دهنده�این�اس��ت�که�آیا�ش��یء�دیگری�برابر�با�این��Optionalوجود�
دارد�یا�خیر.

4. Optional<T> filter(Predicate<? super <T> predicate)

ک��د�ب��اال�نش��ان�دهنده�این�اس��ت�که�اگر�یک�مقداری�داش��ته�باش��یم�ک��ه�با�مقدار�
پیش�بینی�ش��ده�توس��ط��predicateمطابق��ت�داش��ته�باش��د،�آن��گاه�ک��د�باال�یک�
�Optionalبرمی�گرداند�که�توصیف�کننده�آن�مقدار�باش��د�و�در�غیر�این�صورت�یک�

�Optionalخالی�یا�تهی�بر�می�گرداند.
5. <U> Optional<U> flatMap(Function<? super T,Optional<U>> mapper)

�Optionalکد�باال�می�گوید�اگر�یک�مقدار�حاضر�داش��ته�باش��یم،�از�تابع�نگاش��ت�بافِر�
اس��تفاده�می�کنی��م�ک��ه�آن�نتیج��ه�را�بازمی�گردان��د�در�غیر�این�ص��ورت�عبارت�یک�

�Optionalتهی�بازخواهد�گرداند.�
6. T get()

معن��ی�تک��ه�ک��د�باال�بدین�صورت�اس��ت�که�اگر�مقداری�در�ای��ن��Optionalحاضر�
باش��د،�آن�مق�����دار�را�برم����ی�گردان��د�در�غ����ی��ر�ای�����ن�ص��ورت�وقف��ه�

�NoSuchElementExceptionرا��throwsمی�کند.�
7.int hashCode()

کد�باال�مقدار��hashکِد�مقدار�حاضر�را�برمی�گرداند�)اگر�وجود�داش��ته�باش��د(�یا�اگر�
هیچ�مقداری�حاضر�نبود�صفر�بازمی�گرداند.�

8. void if Present(Consumer<? super T> consumer)

اگ��ر�مق��داری�حاض��ر�باش��د،�آن�مق��دار�ی��ک���consumerبخص��وص�را�با�مقدار�
مشخصی�صدا�می�زند�،�در�غیر�این�صورت�کاری�انجام�نمی�دهد.

9. boolean isPresent()

falseبازمی�گرداند�و�در�غیر�این�صورت��true�،اگر�مقداری�حاضر�باشد
10. <U>Optional<U> map(Function<? super T,? extends U> mapper)

اگ��ر�مق��دار�حاض��ر�باش��د�این��Optionalتابع�نگاش��ت�آماده�ش��ده�را�رویش�اعمال�
می�کند�و�اگر�نتیجه��nullنباش��د�یک��Optionalبازمی�گرداند�که�توصیف�کننده�آن�

نتیجه�است.�
11. static <T> Optional<T> of(T value)

کد�باال�یک��Optionalبا�مقدار�غیر��Nullبخصوص�بازمی�گرداند.�
12. static <T> Optional<T> ofNullable(T value)

کد�باال�یک��Optionalبا�مقداری�مش��خص�بازمی�گرداند�)اگر�غیر��Nullباش��د(�در�
غیر�این�صورت�یک��Optionalخالی�باز�می�گرداند.�

13. T orElse(T other)

اگ��ر�مق��داری�حاض��ر�باش��د�آن�را�برمی�گرداند�و�درغیر�این�صورت�می�تواند�چیزهای�
دیگری�بازگرداند.
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14. T orElseGet(Supplier<? extends T> other)

اگر�مقداری�حاضر�باش��د�آن�را�بازمی�گرداند�درغیر�این��صورت�چیزهای�دیگری�را�
صدا�می�زند�و�نتیجه�آن�صدازدن�را�بازمی�گرداند.

15. <X extends Throwable> T orElseThrow(Supplier<? extends X> 

exceptionSupplier)

کد�باال�مقدار�موجود�را�بازمی�گرداند�)اگر�حاضر�باشد(�و�در�غیر�این��صورت�وقفه�ای�
را�توسط��supplierارائه�شده،�ایجاد�کرده�و��throwsمی�کند.

16. String toString()

ی��ک�رش��ته�غی��ر�خال��ی�را�ک��ه�نمایش�دهن��ده�ای��ن��Optionalو�مناس��ب�ب��رای�
�debuggingاست،�بازمی�گرداند.�

کالس��Optionalمتدهای�کالس�زیر�را�به�ارث�می�برد:
java.lang.Object

Optionalمثالی�از�کالس�
�C:\> JAVAیک�برنامه�جاوا�با�اس��تفاده�از�هر�ویرایش��گری�در�دایرکتورِی�فرضًا�

ایجاد�کنید.
Java8Tester.java

import java.util.Optional;

public class Java8Tester {

public static void main(String args[]) {

Java8Tester java8Tester = new Java8Tester();

Integer value1 = null;

Integer value2 = new Integer(10);

//Optional.ofNullable�–مق��دار�نال�داش��ته�باش��ند�اج��ازه�می�دهد�پارامترهای�
���پاس�داده�شده
Optional<Integer> a = Optional.ofNullable(value1);

//Optional.of -           

��throwsرا��NullPointerExceptionباشد�وقفه��nullاگر�پارامتر�پاس�داده�شده
//می�کند

Optional<Integer> b = Optional.of(value2);

System.out.println(java8Tester.sum(a,b));

}

public Integer sum(Optional<Integer> a, Optional<Integer> b) {

//Optional.isPresent�– بررسی�می�کند�که�مقدار�حاضر�است�یا�خیر
System.out.println("First parameter is present: " + a.isPresent());

System.out.println("Second parameter is present: " + b.isPresent());

//Optional.orElse�– بازمی�گردان��د را� آن� باش��د� حاض��ر� مق��داری� �اگ��ر�
.درغیراین�صورت�مقدار�پیش�فرض�پاس�داده�می�شود
Integer value1 = a.orElse(new Integer(0));

//Optional.get�– مقدار�را�می�گیرد،�مقدار�باید�حاضر�باشد
Integer value2 = b.get();

return value1 + value2;

}

}

تائید�نتیجه
کالس�را�ب��ا�اس��تفاده�از�کامپایل��ر��javacهمان�گون��ه�که�در�ادام��ه�می�آید�کامپایل�

کنید:
C:\JAVA>javac Java8Tester.java

حاال�کالس��Java8Testerرا�به�شکل�زیر�اجرا�کنید:
C:\JAVA>java Java8Tester

این�کالس�باید�خروجی�زیر�را�داشته�باشد:
First parameter is present: false

Second parameter is present: true
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زمان: 20-۱8 اکتبر
مکان: اورالندو، فلوریدا

�

رویــداد
هامیش مدیریت پروژه دیجیتال 2020
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مورد�موضوعات�مختلف�پذیرفته�می�شود.�
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4 روش برای به 
اشتراک گذاری یک فایل از

Windows Explorer 

گذاشته می شوند؟  ادامه مقاله را از دست ندهید.فایل ه���ا چگون���ه از Windows File Explorer ب���ه اش���تراک برای به اش���تراک گذرای فایل ها اس���ت. آیا می خواهید یادبگیرید بس���یاری از افراد نباش���د، اما با این حال روش س���ریع و کارآمدی File Explorer اس���تفاده نکنیم؟ ممکن اس���ت که انتخاب اول اش���تراکِی ابری و موارد دیگر. اما چرا از اپلیکیش���ن Windows ف���وری، خدم���ات انتق���ال فای���ل آنالی���ن، فض���ای ذخیره س���ازی پرونده ها با افراد دیگر وجود دارد. ایمیل، اپلیکیشن های پیغام ام���روزه روش ه���ای زی���ادی ب���رای ب���ه اش���تراک گذارِی فایل ه���ا و 
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 File در Share Menu استفاده از 01Explorer
تع�داد کم�ی روش ب�رای به اش�تراک گذاری یک 
فای�ل در Windows Explorer وج�ود دارد. ب�ه 
ترتی�ب ب�ه همه آن ه�ا نگاهی می اندازی�م. اول از 
هم�ه من�و به اش�تراک گذاری File Explorer را در 
نظر می گیریم. برای دسترس�ی به آن، اپلیکیش�ن 
را ب�از ک�رده و روی ت�ِب Share در ب�االی پنج�ره 

کلیک کنید. 
دکمه به اشتراک گذاری

مهمتری�ن آیک�ون، دکم�ه ب�زرگ س�بزرنِگ ب�ه 
اش�تراک گذاری اس�ت. با کلیک برروی آن، پنجره 
محل�ِی ب�ه اش�تراک گذاری وین�دوز 10 بازخواهد 
شد. در باالی پنجره، تمام مخاطبینی که مکررا از 
آن ها استفاده کرده اید )با آن ها در تماس بوده اید( 
مش�اهده خواهی�د ک�رد. خیلی پایین تر لیس�تی از 
نزدیک ترین دستگاه های بلوتوثی را که می توانید 
با آن ها فایل به اشتراک بگذارید مشاهده خواهید 
کرد و  نهایتا در پایین پنجره، می توانید لیس�تی از 
تمام اپلیکیش�ن های روی ماش�ین که با استفاده از 
آن ه�ا ام�کان ب�ه  اش�تراک گذاری فای�ل را دارید، 
ببینید که ش�امل س�رویس هایی مانند OneNote و 
Mail هس�تند. ب�رای ب�ه اش�تراک گذاری فای�ل با 
هری�ک از اپلیکیش�ن ها ی�ا دس�تگاه هایی ک�ه در 
لیس�ت می بینی�د، فقط روی گزینه درس�ت کلیک 
ک�رده و از دس�تورالعمل های ظاه�ر ش�ده روی 

صفحه پیروی کنید. 

ابزارهای دیگِر روی نوار
برخی از ابزارهای به اشتراک گذارِی مفید دیگری 
در این نوار وجود دارد که می توانید از آن اس�تفاده 
کنی�د. در کنار آیکون به اش�تراک گذاری، میانبری   
برای به اش�تراک گذاری از طریق ایمیل و میانبری 
برای ایجاد یک فایل فشرده  وجود دارد. اگر الزم 
اس�ت تا فایل خیلی بزرگی را به اش�تراک گذارید، 
یکی از موثرترین روش ها، فشرده سازی آن فایل 
به ش�کل ZIP پیش از فرس�تادِن آن اس�ت. فایل 
بس�یار کوچکت�ر خواه�د ش�د و بنابرای�ن خیل�ی 

سریعتر آپلود و دانلود می  شود. 
 ZIP کلیک کنید، پوش�ه جدید ZIP اگر روی آیکون
در هم�ان پوش�ه ای ک�ه فای�ل در آن ذخیره ش�ده 
اس�ت، ایج�اد خواهدش�د. میانب�ر ایمی�ل، ایمیل 
پیش فرض شما را آماده به اشتراک گذاری خواهد 

کرد. 
در امت�داد ن�وار و خیل�ی جلوت�ر، گزینه های چاپ و 
فکس وجود دارند-و اگر ماش�ین ش�ما پش�تیبانی 

.CD کند-  کپی
در نهایت گزینه هایی برای به اشتراک گذاری یک 

فای�ل ب�ا افراد/دس�تگاه هایی که در گ�روه کاری یا 
دامنه شما باشند، وجود دارد. 

OneDrive استفاده از OneDrive ب�ا سیس�تم عامل وین�دوز 10 02
یکپارچگ�ی خ�وب و نزدیکی دارد. یکی از جاهایی 
 File ک�ه ای�ن یکپارچگی بیش�تر به چش�م می آید
Explorer app می باشد. فرض می کنیم که شما با 
اس�تفاده از یک حس�اب مایکروسافت به جای یک 
 OneDrive ،حساب محلی به ویندوز وارد شده اید
در محلی روی لیست در پنل سمت چپ app ظاهر 
می ش�ود. ش�ما چند راه برای به اش�تراک گذاری 
داری�د.   File Explorer app طری�ق  از  فای�ل 
س�اده ترین روش، رفتن به فایلی اس�ت که به آن 
 open the context من�و  روی  ش�د،  اش�اره 
کلیک راس�ت کنی�د و Share a OneDrive link را 
انتخ�اب کنی�د. ویندوز به ش�کل خ�ودکار لینک را 
روی clipboard کپ�ی می کن�د. از آن ج�ا ب�ه بع�د 
می توانی�د لین�ک را ب�ا ه�ر تعداد از اف�راد که الزم 
باش�د ب�ه اش�تراک گذاری�د. تم�ام فایل ه�ای به 
اش�تراک گذاری ش�ده با آیکون کوچکی به ش�کل 
س�ر انس�ان در File Explorer app عالمت گذاری 
می ش�وند. اگ�ر ب�ه گزینه های به اش�تراک گذارِی 
 context پیش�رفته تری نی�از داش�تید، ب�ه من�و
 More OneDrive Sharing روی  و  بازگردی�د 
Options کلی�ک کنی�د. اپلیکیش�ن مخصوص وِب 
ب�ه   box ی�ک  و  ش�د  بازخواه�د   OneDrive
اش�تراک گذاری ظاهر می ش�ود. ای�ن امکان را به 
شما می دهد تا گزینه های ویرایش را تغییر دهید. 
فای�ل  روی  رس�یدن  انقض�ا  ب�ه  تاری�خ  ی�ک 
اش�تراک گذاری ش�ده تنظیم کنید و یک رمزورود 
ه�م ق�رار دهی�د. اگ�ر من�وی More را ب�از کنی�د، 
می توانی�د لینک ه�ای به اش�تراک گذاری از طریق 
فیس�بوک، توئیتر، لینکدین و Sina Weibo را پیدا 

کنید. 
توج�ه: امکان توقف به اش�تراک گذارِی فایل روی 
OneDrive از طری�ق File Explorer وج�ود ندارد. 
در ع�وض، ش�ما بای�د اپلیکیش�ن مخصوص وب 
OneDrive را ب�از ک�رده روی file بروی����د و 
نش�ان گذاری کنی�د، س�پس روی آیک�ون Info در  
باالی س�مت راس�ت گوش�ه تصویر کلیک کنید. 
می توانی�د دسترس�ِی اف�راد را مدیری�ت کنی�د و 
همچنی�ن می توانید URL های به اش�تراک گذاری 

فعال را در قسمت Has Access مدیریت کنید. 

ب���ه اش���تراک گذاری از طریق ش���بکه  محلی شما03
از اکتبر س�ال Homegroup ،2018 دیگر بخش�ی 

از ویندوز10 نیس�ت. اما نگران نباش�ید کارائِی به 
ب�ه  امکان�ات  از   تش�کر  ب�ا  اش�تراک گذاری 
اش�تراک گذاری ش�بکه وجود دارد. شما می توانید 
ی�ک فای�ل را ب�ا اس�تفاده از ابزارهای دسترس�ی 
ش�بکه در ش�بکه خانگی خودتان در دسترس همه 
قرار دهید. برای شروع، فایلی را که می خواهید به 
اش�تراک بگذارید پیدا کنید، رویش کلیک راس�ت 
 context باز ش�ود. در منو context ک�رده ت�ا من�و
 Give Access To> Specific People روی 
بروی�د. پنج�ره جدی�دی باز خواهد ش�د. روی منو 
کرک�ره ای کلی�ک ک�رده و گزین�ه Everyone  را 
انتخ�اب کنی�د. متناوب�ا اگر اطالع�ات گواهی های 
ی�ک نف�ر کاربر را روی ش�بکه خودت�ان می دانید، 
می توانید Create a New User را انتخاب کرده و 
جزیی�ات اطالع�ات آن ش�خص را وارد کنی�د. ت�ا 
زمانی که Network Discovery روشن باشد، ) از 
 Setting > Network and طری�ق مس�یر زی�ر
 internet > Wi-Fi > Manage Known
 Networks > [Wi-Fi Name] > Properties >
Private ( اف�راد مج�از کامپیوت�ر ش�ما را به عنوان 
آن  ب�ه  می توانن�د  ک�ه  ای   network location

دسترسی داشته باشند، خواهند دید. 

اس���تفاده از خدم���ات ذخیره س���ازی  ابرِی دیگر04
از خدم�ات دیگ�ر  نهایت�ا می توانی�د اس�تفاده 
فراهم کنن�دگان فض�ای ذخیره س�ای اب�ری مانند 
Google Drive  و  Dropbox را در نظ�ر بگیری�د. 
بس�یاری از فراهم آورندگان فضای ذخیره س�ازی 
اب�ری افزون�ه وین�دوز را ارئ�ه می دهند ک�ه میانبر 

درایو را در File Explorer قرار می دهد. 
ش�ما می توانید با کش�یدن و رها کردن، فایل ها را 
در پوشه های فراهم آورندگان فضای ذخیره سازی 
آپل�ود کنی�د و س�پس ب�ا اس�تفاده از کانال ه�ای 
معمولی با دیگر افراد به اش�تراک بگذارید. اگر به 
اطالعات بیش�تری نیاز داش�تید، مس�تقیما به خوِد 
نوش�ته های فراهم کنن�ده رج�وع کنی�د. راه ه�ای 
دیگ�ری هم برای به اش�تراک گذاری فایل ها روی 
ویندوز وجود دارد. به اشتراک گذاری فایل ها یکی 
از آن وظای�ف عجیب�ی اس�ت ک�ه هم�ه م�ا هرروز 
انج�ام می دهی�م، ب�ا ای�ن حال تعداد کم�ی از ما از 
بهینه تری�ن اب�زار ب�رای ای�ن کار در ه�ر موقعیت 
اس�تفاده می کنی�م.   همان ط�ور ک�ه در ش�روع کار 
گفتی�م، Windows File Explorer خیل�ی دور از 
تنها روش اش�تراک گذاری در اختیار شماس�ت اما 
اگ�ر بدانی�د چ�ه موق�ع از آن اس�تفاده کنید، نقش 

مهمی در گردش کار شما ایفا می کند. 
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چرخه برق همه چیز و دستگاه های ديگر  را بررسی کنید01
نیازی�نیس��ت�که�بالفاصله�ناراحت�ش��وید�زیرا�ممکن�
اس��ت�رفع�مش��کل�ش��ما�به�س��ادگی�راه�اندازی�مجدد�
تجهیزات�باش��د.�راه�اندازی�مجدد�بس��یاری�از�مشکالت�
را�رف��ع�می�کن��د�بنابراین�مطمئن�ش��وید�ک��ه�این�اولین�
پاسخ�شما�به�مشکالت�شبکه�باشد.�پیش�بروید�و�رایانه�
ش��خصی�و�همچنی��ن�م��ودم�و�روت��ر�خ��ود�را�دوب��اره�
راه�ان��دازی�کنی��د.�برای�پاک�کردن�حافظه�نهان�مودم�و�
روتر��60ثانیه�صبر�کنید�و�س��پس�دوباره�آن�ها�را�روش��ن�

کنی��د.�وقت��ی�همه�چیز�را�دوباره�وصل�کردید،�ابتدا�مودم�
خ��ود�را�وص��ل�کنی��د�و�قبل�از�اتص��ال�روتر�صبر�کنید�تا�
روش��ن�ش��ود.�خاموش�و�روش��ن�کردن�همه�چیز�در�ابتدا�
تضمی��ن�می�کن��د�که�این�یک�مش��کل�ش��بکه�موقتی�
نیس��ت.�بهتر�اس��ت�اکنون�راه�اندازی�مجدد�تجهیزات�را�
انجام�دهید�تا�اینکه�بعد�از��30دقیقه�وقت�تلف�کردن�به�
ای��ن�نتیجه��برس��ید.�پس�از�راه�ان��دازی�مجدد�اگر�رایانه�
دیگری�)یا�دس��تگاه�تلفن�همراه(�دارید�با�آن�دس��تگاه�
آنالی��ن�ش��وید.�اگ��ر�متوجه�ش��دید�که�هیچ�وس��یله�ای�
نمی�تواند�متصل�ش��ود�احتمااًل�مش��کل�از�تجهیزات�یا�

مشکالت شبکه؟
 7 ترفند تشخیصی و رفع مشکل ساده

 از بی���ن ان���واع مش���کالت رایان���ه ای که می توانید داش���ته 
باش���ید، مش���کالت ش���بکه یک���ی از بدترین ه���ا اس���ت. 
اگرچ���ه رایانه ه���ا می توانن���د کارهای زیادی انجام دهند، 
ام���ا قط���ع ش���دن اینترن���ت اص���اًل جالب نیس���ت. بدتر از 
آن وقت���ی نمی توانی���د آنالی���ن ش���وید پی���دا ک���ردن و رف���ع 

مش���کل کار س���اده ای نیس���ت. بیایید مراحل اساس���ی 
چگونگی عیب یابی مش���کالت اتصال به ش���بکه را مرور 
کنی���م. به این ترتی���ب دفع���ه بع���د ک���ه مرورگر خ���ود را باز 
کردید و با پیغام عدم اتصال به اینترنت مواجه شدید، 
می دانی���د چ���ه کاری انج���ام دهی���د. م���ا مانن���د هم���ه 

عیب یابی ه���ا به ط���ور گس���ترده ش���روع خواهیم کرد و به 
جزییات محدود خواهیم ش���د. پس از هر مرحله، برای 
تائی���د صح���ت اتص���ال، س���عی کنی���د به یک وب س���ایت 
متص���ل ش���وید. اگ���ر هن���وز ه���م اینترنت وصل نیس���ت، 

بخش بعدی را مطالعه کنید. 

مطمئن شوید که این مشکل از شبکه است
گاه��ی�اوق��ات�آنچه�اتفاق�می�افتد�ش��بیه�قطعی�
ش��بکه�اس��ت��اما�در�حقیقت�مش��کلی�در�انتهای�
یک�وب�س��ایت�اس��ت.�اگر�نمی�توانید�وارد�توئیتر�
ش��وید�چند�وب�س��ایت�دیگر�را�بررس��ی�کنید�تا�
مطمئن�ش��وید�که�مش��کل�فقط�برای�یک�سایت�
واحد�نیست.�شما�می�توانید�از��IsUp.meاستفاده�
کنی��د�ت��ا�به�راحتی�چک�کنید�که�وب�س��ایت�فقط�
برای�ش��ما�باز�نمی�ش��ود�یا�این�مش��کل�همگانی�

است.�
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�ISPشما�است.�اگر�دریابید�که�فقط�یک�رایانه�نمی�تواند�
آنالین�ش��ود،�می�توانید�احتماالت�را�کاهش�دهید.�روی�
آن�دس��تگاه�حتم��ًا�اس��کن�آنتی�وی��روس�اج��را�کنید�تا�
اطمین��ان�حاص��ل�کنید�که�مش��کل�بدافزاری�که�جلوی�
اتص��ال�ش��ما�را�بگی��رد�ندارید.�همچنی��ن�باید�اطمینان�
حاصل�کنید�که�تنظیمات�فایروال�اتصال�شما�را�مسدود�
نمی�کند.�درنهایت،�از�یک�مرورگر�دیگر�استفاده�کنید�تا�

بفهمید�که�مرورگر�اصلی�تان�سالم�است�یا�خیر.

اتصاالت فیزيکی را بررسی کنید آیا�مش��کل�ش��بکه�شما�بعد�از�راه�اندازی�مجدد�02
ادامه�یافته�است؟�قبل�از�شروع�شیرجه�زدن�به�تنظیمات�
و�ارزیابی�ها،�مرحله�بعدِی�بررس��ی�این�اس��ت�که�اتصال�
فیزیک��ی�برقرار�باش��د.��اگر�ب��رای�اتصال�به�روتر�خود�از�
یک�کابل�اترنت�اس��تفاده�می�کنید،�بررس��ی�کنید�که�این�
س��یم�وصل�ش��ده�یا�آس��یب�ندیده�باشد.�اگر�لپ�تاپ�شما�
دارای�س��وئیچ�بی�س��یم�فیزیکی�است،�اطمینان�حاصل�
کنی��د�ک��ه�در�حالت�خاموش�نبوده�باش��د.�پ��س�از�تائید�
اتص��ال�مناس��ب،�تجهی��زات�خود�را��بررس��ی�کنید.�آیا�
چراغ�ه��ای�روت��ر�ی��ا�مودم�مانند�حالت�نرمال�چش��مک�
س��بزرنگ�می�زن��د؟�اگر�پس�از�راه�ان��دازی�مجدد�چراغ�
روش��ن�نشود،�دس��تگاه�می�تواند�سوخته�باشد�یا�بدعمل�
کند.�با�این�حال�اگر�ش��ما�چراغ�قرمز�یا�چراغ�برق�اما�فاقد�
چراغ�اتصال�داشته�باشید،�به�احتمال�زیاد��ISPشما�دچار�

اختالل�است.�

رفع اشکال شبکه ويندوز را اجرا کنید ویندوز�ش��امل�تعدادی�عیب�یاب�داخلی�است�03
ک��ه�می�توانن��د�به�طور�خودکار�مش��کالت�را�پیداکرده�و�
برط��رف�کنن��د.�برای�اجرای�عیب�یابی�ویندوز�برای�رفع�
مش��کالت�ش��بکه،�روی�نماد�ش��بکه�در�سیس��تم�خود�
راس��ت�کلیک�ک��رده�و��Troubleshoot�Problemsرا�
انتخاب�کنید.�پس�ازاینکه�عیب�یابی�اجرا�ش��د،�می�تواند�
مش��کالت�را�رفع�کند�یا�اینکه�مش��کالت�را�پیدا�کند�اما�
نتوان��د�رفع�کن��د�یا�اینکه�چیزی�پیدا�نکند.�اگر�عیب�یاب�
ویندوز�مش��کل�را�پیدا�و�رفع�کرد،�س��عی�کنید�دوباره�به�
اینترنت�متصل�ش��وید.�اگر��Errorخاص�یا�مش��کلی�با�
ن��ام��Windows�Can’t�Fix�Automaticallyدیدید،�

برای�تحقیقات�بعدی�یادداشتش�کنید.�
کاربران�پیش��رفته�همچنین�ممکن�اس��ت�به�اس��تفاده�از�
س��ایر�ابزارهای�ویندوز�برای�عیب�یابی�مشکالت�شبکه�

نگاهی�بیندازند.�

آدرس IP معتبر را بررسی کنید در�این�مرحله،�ش��ما�تائید�کرده�اید�که�مش��کل�04
موقت��ی�نیس��ت�و�تمام�س��خت�افزارهایی�ک��ه�دارید�کار�
می�کند.�ازآنجایی�که�ویندوز�نمی�تواند�به�تنهایی�مشکل�
را�برطرف�کند�ما�باید�نقطه�مش��کل�زا�را�در�کنار�اتصال�
بررسی�کنیم�تا�بفهمیم�مشکل�کجا�اتفاق�افتاده�است.

این�ایده�خوبی�اس��ت�که�اطمینان�حاصل�کنید�که�هیچ�
تنظیمات��IPعجیبی�را�انتخاب�نکرده�اید.�برای�بررس��ی�

�Network�&ای��ن�موض��وع،�تنظیم��ات�را�باز�کرده�و�به�
�Changeبروی��د.�زی��ر�قس��مت��Internet�> Status
گزین��ه� �Your� Network� Settings� Header
�Change�Adapter�Optionsرا�انتخ��اب�کنی��د.�در�
پنجره�حاصل�دو�بار�روی�نام�شبکه�خود�کلیک�کنید.�

در�مرحل��ه�بع��د�ی��ک�جعبه�وضعیت��مش��اهده�می�کنید.�
روی�دکم��ه��Propertiesکلی��ک�کنی��د.�در�اینجا�روی�
ورودی��4�Internet�Protocol�Versionدو�بار�کلیک�
کنید.�مگر�اینکه��IPاس��تاتیک�تنظیم�کرده�باش��ید�)اگر�
نمی�دانی��د��IPاس��تاتیک�چیس��ت�احتمااًل�ت��ا�حاال�از�آن�
اس��تفاده�نکرده�ای��د(،�حتمًا�ی��ک�آدرس��IPرا�به�صورت�
خ��ودکار�دریاف��ت�کرده�و�آدرس�س��رور��DNSرا�به�طور�
خ��ودکار�به�دس��ت�آوری��د.�ای��ن�روند�را�ب��رای�پروتکل�
اینترنت�نس��خه��6تکرار�کنید�تا�مطمئن�ش��وید�همه�چیز�

در�آنجا�هم�به�درستی�کار�می�کند.��

بررسی اعتبار آدرس IP شما
به�مح��ض�انج��ام�ای��ن�کار،�می�توانید�تائید�کنید�که�روتر�
�cmdمعتبر�به�شما�می�دهد.�با�واردکردن��IPیک�آدرس�
در�منوی�ش��روع،�یک�پنجره��Command�Promptرا�
بازکنی��د.���Ipconfigرا�وارد�کنی��د�و�ب��ه�دنب��ال�متن�زیر�
�Ethernet�Adapter)ب��رای�اتص��االت�س��یمی(�ی��ا�
�Wireless�LAN�Adapter)برای�اتصاالت�بی�س��یم(�
باشید.�اگر�آدرس��IPورژن�4با���x.x.x.169شروع�شود،�
رایانه�ش��ما�آدرس���IPمعتبری�از�روتر�دریافت�نمی�کند.�
با�تایپ�دو�دس��تور�زیر�آدرس��IPفعلی�رایانه�ش��ما�آزاد�
می�ش��ود�و�ی��ک�آدرس�جدی��د�درخواس��ت�می�کند�که�

ممکن�است�این�مشکل�را�برطرف�کند:�
Ipconfig/release

Ipconfig/renew

اگ��ر�هن��وز�هم�پ��س�از�تایپ�دس��تور��ipconfigآدرس�
�x.x.x.169را�دریافت�می�کنید،�دستگاه�شما�هنوز��IPرا�
از�روتر�دریافت�نمی�کند.�سعی�کنید�رایانه�شخصی�خود�
را�مس��تقیمًا�ب��ا�ی��ک�کابل�اترنت�به�م��ودم�وصل�کنید�و�
ببینید�که�آیا�می�توانید�آنالین�ش��وید.�اگر�چنین�اس��ت،�

روتر�شما�مشکل�دارد.��

يک بـار دسـتور Ping را امتحان کرده و  مسیر آن را رديابی کنید05
اگ��ر�هن��گام�اجرای���ipconfigآدرس��IPش��ما�با�چیزی�
غی��ر�از���169ش��روع�ش��ود،�یعن��ی�روتر�به�ش��ما�آدرس�
معتب��ری�داده�اس��ت.�در�ای��ن�مرحله�تائی��د�کرده�اید�که�

مشکل�درجایی�بین�روتر�و�اینترنت�شما�است.�
ای��ن�دس��تور�را�ب��رای�پینگ�س��رورهای����DNSگوگل�
تایپ�کنید�تا�ببینید�آیا�می�توانید�آنالین�شوید�)می�توانید�
�www.msn.com��8.8.8.8را�ب��ا�ه��ر�چی��زی�مانن��د�

جایگزین�کنید(:�
Ping 8.8.8.8

�Ctrl�+برای�متوقف�کردن�پینگ�در�هر�زمان�می�توانید�
�Cرا�فش��ار�دهید.�برای�اطالعات�بیش��تر�این�دس��تور�را�
تایپ�کنید�تا�مس��یر�بین�رایانه�و�س��رویس�ها��DNSخود�

را�ردیابی�کنید:�
8.8.8.8�Tracert

دستور�فوق�به�تفکیک�و�گام�به�گام�مسیر�اطالعات�الزم�
برای�رسیدن�به�مقصدی�که�مشخص�کرده�اید،�به�شما�
نش��ان�می�دهد.�مراقب�باش��ید�و�اگر�به�نتیجه�نرس��یدید،�
بررس��ی�کنید�تا�ببینید�مش��کل�کجا�اتفاق�افتاده�اس��ت.�
اگر�خطایی�زودتر�در�مس��یر�ظاهر�ش��ود،�احتمااًل�مشکل�

مربوط�به�شبکه�محلی�شما�است.�

با ISP  خود تماس بگیريد اگر�تمام�مراحل�فوق�با�موفقیت�انجام�ش��ود،�06
یعنی�تائید�کرده�اید�که�تجهیزات�ش��ما�مش��کلی�ندارد�و�
تائی��د�کرده�ای��د�ک��ه�آدرس��IPمعتب��ری�از�روت��ر�دارید.�
همچنین�شما�مطمئن�هستید�که�مشکل�خارج�از�شبکه�
و�برای�چندین�دس��تگاه�اتفاق�افتاده�اس��ت.�اگر�این�گونه�
باشد،�بهترین�گزینه�بعدی�شما�این�است�که�دریابید�آیا�

�ISPشما�مشکل�دارد�یا�خیر.�
مفید�بودن�تلفن�هوش��مند�در�اینجا�ثابت�ش��ده�اس��ت.�
DownDetector.چراکه�می�توانید�نقشه�قطع�را�)مانند�
com(�برای�ارائه�دهنده�خود�جس��تجو�کنید�یا�توئیتر�را�
بررس��ی�کنید�تا�ببینید�آیا�دیگران�در�منظقه�ش��ما�مشکل�
مش��ابهی�دارن��د�ی��ا�خیر.�اگر�هیچ�نکت��ه�ای�را�به�صورت�
آنالین�تجربه�نمی�کنید،�س��عی�کنید�با��ISPخود�تماس�
بگیرید�تا�ببینید�آیا�آن�ها�مش��کالت�خاصی�را�شناس��ایی�
کرده�اند.�ش��اید�مش��کالت�بین�خط��وط�روی�ناحیه�ای�
کوچک�اثر�گذاشته�باشد.�یک�نماینده�مخابرات�می�تواند�

آزمایش�هایی�برای�بررسی�و�ارزیابی�انجام�دهد.�

منتظـر بمانید تا مشـکالت شـبکه رفع  شود07
��هنگامی�که��ISPخود�را�از�مش��کل�مطلع�کردید�و�تائید�
کردید�که�فقط�یک�رایانه�مش��کل�ندارد،�تنها�کاری�که�
می�توانی��د�انج��ام�دهید�صبر�کردن�اس��ت.�بس��یاری�از�
اوقات�ش��ما�نمی�توانید�مشکالت�شبکه�را�به�تنهایی�حل�
کنید.�اگر��ISPشما�از�مشکالت�آگاه�است،�امیدوارم�که�
آن�ه��ا�ظ��رف�مدت�کوتاهی�همه�مش��کالت�را�برطرف�
کنند.�در�ضمن�در�این�اوقات�می�توانید�از�خواندن�کتاب،�

پیاده�روی�یا�هر�چیزی�که�آفالین�است،�لذت�ببرید.�

خفه کردن مشکالت شبکه
ای��ن�مراح��ل�ی��ک�الگوی�کلی�برای�تش��خیص�
مش��کالت�ش��بکه�اس��ت�چراکه�ممکن�اس��ت�
تنظیمات�دقیق�ش��ما�متفاوت�باشد.�به�طورکلی�با�
راه�ان��دازی�مج��دد�همه�چیز�عکس�العمل�نش��ان�
دهید،�ببینید�آیا�چند�دس��تگاه�برای�آنالین�ش��دن�
مش��کل�دارند؟�و�بررس��ی�کنید�تا�مطمئن�ش��وید�

تنظیمات�شما�درست�است،�طبق�موارد�فوق.�
اگ��ر�هم��ه�این�موارد�را�بررس��ی�کردی��د،�احتمااًل�

مشکل�از��ISPشما�است.�
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 ک���ی هس���تی و داری چ���ی کار 
می کنی؟

م��ن�امی��د�گودرزی�هس��تم�،�OMA،�که�البته�این�
روزا�دیگه�کمتر�از�اس��م�مس��تعار�استفاده�می�کنم�و�
بیشتر�حکم�یه�کامنت�تو�برنامه�هایی�که�می�نویسم�
رو�داره.�مهندس��ی�نرم�اف��زار�خوندم،�مدیر�ش��بکه�
اینترنت��ی�ققن��وس�هس��تم،�تخص��ص�و�بیش��تر�
تحقیقاتم�درزمینه�ی�امنیت�و�تس��ت�نفوذ�بوده،�اما�
اکث��ر�کارهای��ی�که�به�عنوان�ش��غل�انجام�دادم�به�
سیس��تم�ادمی��ن�و�برنامه�نوی��س�گرایش�داش��ته.�
ش��ناخت�بیش��تر�اف��رادی�ک��ه�منو�می�شناس��ن،�
برمی�گرده�به�نفوذ�به�س��امانه�کنترلی�روبات�ها�در�
مس��ابقات�جهان��ی�روبوکاپ�آزاد�ای��ران�یا�همون�
�2014 و� �2013 س��ال�های� در� �IranOpen
سرپرس��ت�تی��م�امنی��ت�در�فض��ای�مجازی�یک�
پژوهش��کده�دانش��جویی�هم�هستم�و�کار�تدریس�

رو�هم�از�همون�جا�ش��روع�کردم�و�دوره�هایی�مثل�
�LPIC،�Python�Programming�،CEH،�CHFI
و� �،� Metasploit� Framework� Expert
�Wireless�Security�Expertو�…�رو�جاهای�

مختلف�درس�دادم.
حدود�ده�س��ال�پیش�بود�که�فیلم��Italian�Jobرو�
دی��دم�و�ب��رای�اولین�بار�ب��ا�کلمه�ی�هک�به�معنای�
هالی��وودی�آش��نا�ش��دم.�برام�خیلی�ج��ذاب�بود،�از�
همون�موقع�پیگیر�مباحث�تس��ت�نفوذ�و�امنیت�در�
دنی��ای�مجازی�ش��دم،�اوای��ل�واقعًا�جلو�رفتن�توی�
این�مسیر�برام�سخت�بود،�نه�مرجعی�برای�مطالعه�
وجود�داش��ت�و�نه�می�دونس��تم�باید�چکاری�انجام�
بدم،�بنابراین�بیش��تر�مطالعاتم�روی�برنامه�نویس��ی�
متمرکز�می�شد.�اون�موقع�با�پاسکال�شروع�کردم،�

این�نشون�می�ده�که�سنم�زیاد�نیست�:((((((
بع��د�از�ورود�به�دانش��گاه�بالفاصل��ه�عضو�انجمن�

علمی�کامپیوتر�و�تیم��ACMدانش��گاه�شدم.�اونجا�
اف��رادی�بودن�که�به�ط��ور�تخصصی�روی�مباحث�
نفوذ�و�نوش��تن�کدهای�مخرب�فعالیت�می�کردند،�
هر�س��ؤالی�می�پرس��یدم�جواب�نمی�دادن�در�عوض�
من��و�راهنمای��ی�می�کردند�که�درب��اره�چه�مباحثی�
تحقیق�کنم�و�جواب�سؤاالت�اضافی�فقط�یه�کلمه�
ب��ود:�“Google”�و�به�نظرم�این�بزرگ�ترین�لطفی�
ب��ود�ک��ه�می�ش��د�در�حق�یه�نفر�انج��ام�داد.�اینم�به�
تصوی��ر�از�س��روری�ک��ه�ب��رای�انج��ام�حمالت�از�

استفاده�می�شد.
بعد�از�گذش��ت�حدود�یک�س��ال�فعالیت�من�در�تیم،�
دانش��گاه�به�ط��ور�کل�تی��م��ACMرو�منحل�اعالم�
ک��رد�و�تجهی��زات�رو�هم�پس�گرفت.�من�هم�گروه�
خ��ودم�رو�تش��کیل�دادم�و�در�ی��ک�پژوهش��کده�
دانش��جویی�مش��غول�به�فعالیت�ش��دم،�هم�زمان�
ش��رکت�دانش�بنی��ان�امنیت�ارتباط��ات�و�فناوری�

اطالع��ات�ققنوس�رو�تأس��یس�ک��ردم�که�به�نظر�
خودم�پیش��رفت�بزرگی�بود.�س��ؤاالت�زیادی�ازم�
می�ش��د�که�از�کجا�باید�ش��روع�کرد،�چطور�باید�در�
مس��یر�پیش�رفت،�این�ش��د�که�دوره�های�آموزشی�
مرتبطی�در�دانش��گاه�برگزار�کردم.�اما�خب�بازهم�
همه�نمی�تونس��تن�شرکت�کنند�و�هزینه�کالس�ها�
هم�برای�برخی�س��نگین�بود.�این�ش��د�که�تصمیم�
گرفتم�شبکه�اینترنتی�ققنوس�رو�راه�اندازی�کنم�و�
دوره�های�آموزش��ی�رو�به�صورت�رایگان�در�اختیار�
همه�قرار�بدم.�به�دالیل�مختلف�مثل�مشغله�کاری�
گاه��ی�رون��د�ق��رار�دادن�آموزش�ه��ای�جدید�کند�
پیش�می�ره.�اما�از�اینکه�تونس��تم�در�این�راه�قدمی�
هرچن��د�کوچ��ک�بردارم�خوش��حالم.�جدا�از�دنیای�
کامپیوت��ر،�ه��ر�کار�جالب��ی�رو�انج��ام�م��ی�دم،�که�
اکثرشون�به�شیمی�مربوط�می�شه�که�خاطراتی�رو�
هم�دراین�باره�و�کارهایی�ازنظر�خودم�جذاب�بودن،�
تح��ت�عن��وان�“خاط��رات�ی��ک�ن��رد”�در�فضای�

مجازی�منتشر�کردم.

از چه س���خت افزارهایی واسه کار 
و زندگی استفاده می کنی؟ 

گس��تردگی�س��خت�افزارهایی�که�استفاده�می�کنم�
اونقدره��ا�زیاد�نیس��ت.�اول�ازهمه�لپ�تاپ�عزیزم،�
�Asusک��ه�هیچ�وق��ت�من��و�تنها�نگذاش��ته،�ی��ه�
�N53SVدارم�ب��ه�نظ��رم�عالی��ه�و�95درصد�اوقات�
کاریم��ون�رو�باه��م�گذروندی��م�و�ج��دا�از�ق��درت�
قابل�قبولش،�سیس��تم�صوت��ی�فوق�العاده�ای�داره.�
دوتا�هارد�اکسترنال�یک�ترابایت�وسترن�دیجیتال�
دارم�ک��ه�اگر�اش��تباه�نکنم�س��ه�ب��ار�به�طور�کامل�
فرمت�شده�و�من�همه�اطالعاتم�رو�از�دست�دادم.�
اما�گوش��یم،�تقریبًا�قدیمی�ترین�چیزیه�که�دارم،�یه�
�Huaweiالبته�بیش��تر�وقتا�خاموش��ه�و�درکل�کم�
پی��ش�می�آی��د�تلفن�جواب�بدم،�اما�ایمیالم�رو�دائمًا�
چک�می�کنم.�وس��ایل�ضبط�ویدئوهای�آموزش��یم�
هم�خیلی�س��اده�س،�یه�وب�کم��A4Tech�HDو�
ی��ه�میکروف��ون�ک��ه�اس��م�ن��داره�رو،�روی�پایه�ی�
نگه�دارن��ده�لوله�آزمای��ش�که�ب��رای�آزمایش�های�
باحال�ش��یمی�ازش�اس��تفاده�می�کنم،�وصل�کردم.�
خوشبختانه�هم�من�از�کیفیت�صدا�و�تصویر�راضی�
�Sonyهس��تم�و�هم�بیننده�ها.�یه�دوربین�هندیکم�
�Full�HDه��م�دارم�ک��ه�وقت��ی�جایی�میرم�معمواًل�
همراهمه�و�س��عی�می�کنم�اگه�همایش��ی�ش��رکت�

می�کنم�از�همایش�تصویربرداری�کنم�تا�کس��انی�
ک��ه�ام��کان�حضور�نداش��تن�هم�بتون��ن�از�مطالب�
ارائه�ش��ده�،�اس��تفاده�کنن�)�البته�از�حق�نگذریم�این�
کارو�معم��واًل�اعضای�تی��م�ققنوس�انجام�می�دن(�
چندت��ا�ه��م��2�raspberry�piدارم�از�یکیش��ون�
به�عنوان�فایروال�ش��بکه�وایرلسم�استفاده�می�کنم�
یکی�هم�فقط�دانلود�می�کنه�بقیه�هم�بیکار�نیستن�
به�صورت�مقطعی�پروژه�های�تفریحی�روشون�اجرا�

می�شه.
اینترنت:�همیش��ه�مشکل�اینترنت�دارم،�دوتا�مبین�
ن��ت�دارم،�یک��ی�با�مودم��SWC9200که�منتظرم�
طرحش�تموم�بشه�یه�بالیی�سرش�بیارم�و�یکی�با�
م��ودم��BM631ک��ه�به��Raspberry�piوصله،�اما�
مدتی��ه�دارم�از�م��ودم��3Gبا�س��یم�کارت�همراه�اول�
ب��رای�کارای�روزم��ره�اس��تفاده�می�کن��م�و�تا�اآلن�
راضی��م.�البت��ه�اگر�ش��ما�هم�مثل�م��ن�از�مبین�نت�
اس��تفاده�می�کردی��د،�مهاج��رت�به��3Gی��ه�ارتقاء�
بزرگ�محس��وب�می�ش��ه.�چه�ازنظر�بهبود�سرعت�

چه�ازنظر�صرفه�جویی�در�هزینه.
کارت�ش��بکه�وایرل��س�ه��م�ب��رای�دسترس��ی�به�
دوردست�ها�ضروری�محسوب�می�شه،�من�توضیح�
TP-نمی�دم�که�بدآموزی�نداش��ته�باش��ه.�من�یه�
�Linkم��دل��TL-WN7200NDو�چن��د�ت��ا�آنتن�
اکس��ترنال�با�قدرت�های�مختلف�دارم،�که�تو�دوره�
آموزش��ی�امنی��ت�ش��بکه�های�بیس��یم�هم�ازش�
اس��تفاده�کردم.�یه�دماس��نج�دیجیتال�هم�دارم�که�
کار�اصلیش�اندازه�گیری�حرارت�ش��عله�س��ت�که�
توی�آزمایش�های�ش��یمی�ازش�اس��تفاده�می�کنم،�
ام��ا�ی��ه�کاربرد�دیگه�ه��م�داره،�من�باهاش�حرارت�
ه��وای�خروج��ی�از�ف��ن�لپ�ت��اپ�موق��ع�اج��رای�
برنامه�های�مختلف�رو�اندازه�گیری�و�ثبت�می�کنم.�
فع��اًل�کارب��رد�خاصی�نداره�اما�خ��ب،�کی�می�دونه�
ش��اید�ازش�چیزی�در�اومد.�جالبه�بدونید�باالترین�
دمای�ثبت�ش��ده�دمای��170درجه�سلسیوس�بوده،�
�Assassin�Creedاون��م�زم��ان�اج��رای�ب��ازی�
�Unityدر�سیس��تم�عامل�ویندوز.�یه�پرده�کروماکی�
هم�تو�اتاقم�نصب�ش��ده�که�برای�جلوه�های�ویژه�ی�
ویدئو�کست�ها�ازش�استفاده�می�کردم�اما�متأسفانه�
ب��ه�دلی��ل�مش��غله�زیاد�ای��ن�روزا�ویدئوکس��ت�ها�
متوقف�شده.�گاهی�آشپزی�هم�می�کنم�وردنه�و�فر�
هال��وژن�از�ابزارهایی��ه�که�موقع�آش��پزی�ازش��ون�

استفاده�می�کنم.

از چ���ه ن���رم افزارهای���ی اس���تفاده 
می کنی؟

نرم�افزارهایی�که�اس��تفاده�می�کن��م�واقعاً�زیاده،�پس�
مهم�ترین�ه��ا�رو�اش��اره�می�کن��م.�معم��واًل�دوت��ا�
سیس��تم�عامل�روی�لپ�تاپ��م�دارم،�یه�ویندوز�به�طور�
ثاب��ت�و�ی��ه�توزی��ع�از�لینوکس،�که�توزیع�لینوکس�رو�
هرچن��د�وق��ت�یک�بار�عوض�می�کن��م.�روی�هر�دو�
�Virtualسیس��تم�عامل،�چه�ویندوز�و�چه�لینوکس�یه�
�Boxدارم�که�تعداد�زیادی��Guestروشون�نصبه�که�
معمواًل�به�عنوان�هدف�برای�کارای�تست�نفوذ�ازشون�
اس��تفاده�می�کنم.�برای�کارهای�تس��ت�نفوذ�دودسته�
ابزار�اس��تفاده�می�کنم،�دس��ته�اول�:�ابزارهای�عمومی�
که�ازنظر�من�تو�همه�پروژه�ها�ضروری�هس��تن�مثل�
�Metasploit،Wireshark،� Nmap،� Netcat� ،
�Nessussو�یا��Nexposeو�دسته�دوم�هم�ابزارهای�
ش��خصی�که�معمواًل�خودم�با�پایتون�می�نویس��م�یا�
اینکه�کدهامو�با�افراد�یا�تیم�های�دیگه�مبادله�می�کنم.�
اکثر�اوقات�با��Pythonبرنامه�می�نویس��م�و�از�محیط�
توس��عه��PyCharmاستفاده�می�کنم.�کارهای�تست�
نفوذ�مخصوصاً�اسکن�ها�رو�بیشتر�روی��VPSانجام�
می�دم،�یه�سرور�ویندوز�و�یه�سرور�لینوکس�برای�این�
کار�دارم.�از�اونجایی�که�زیاد�از�تلفن�همراه�اس��تفاده�
�Telegramو��Viberنمی�کنم،�نس��خه�دس��کتاپ�
روی�لپ�تاپم�نصبه.�بیش�از�هر�شبکه�ی�اجتماعی�تو�
فیس��بوک�فعالم�و�چند�تا�پیج�رس��می�و�غیر�رس��می�
دارم.�مدتی�هم�هست�که�برای�گوش�کردن�موسیقی�

از��Spotifyاستفاده�می�کنم.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چ���ی 

بود؟
کت��اب�فک��ر�می�کنم�یه�مقدار�س��لیقه�ای�باش��ه.�اما�
آخری��ن�کتاب��ی�ک��ه�خوندم�ی��ه�رمان�ب��وده�به�نام�
“Career�Of�Evil”�نوشته�ی��J.K�Rollingاما�این�
کتاب�رو�با�نام�مس��تعار��Robert�Galbraithمنتش��ر�
ک��رده.�م��ن�کتابی�ب��رای�افراد�کتابخون�پیش��نهاد�
نمی�کن��م�چ��ون�اونا�راه�خودش��ون�رو�پی��دا�کردن�و�
می�دونن�چی�بخونن�در�عوض�پیشنهادی�دارم�برای�
کسانی�که�اصاًل�کتاب�نمی�خونن،�توصیه�می�کنم�با�
مجموعه�رمان�های�هری�پاتر�ش��روع�کنید�تا�لذت�و�
هیجان�کتاب�خوندن�رو�تجربه�کنید�و�بعد�از�اون�به�

سراغ�کتاب�با�موضوع�موردعالقه�تون�برید.

امید گودرزی: 
محقق و متخصص امنیت
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 ک���ی هس���تی و داری چ���ی کار 
می کنی؟

م��ن�امی��د�گودرزی�هس��تم�،�OMA،�که�البته�این�
روزا�دیگه�کمتر�از�اس��م�مس��تعار�استفاده�می�کنم�و�
بیشتر�حکم�یه�کامنت�تو�برنامه�هایی�که�می�نویسم�
رو�داره.�مهندس��ی�نرم�اف��زار�خوندم،�مدیر�ش��بکه�
اینترنت��ی�ققن��وس�هس��تم،�تخص��ص�و�بیش��تر�
تحقیقاتم�درزمینه�ی�امنیت�و�تس��ت�نفوذ�بوده،�اما�
اکث��ر�کارهای��ی�که�به�عنوان�ش��غل�انجام�دادم�به�
سیس��تم�ادمی��ن�و�برنامه�نوی��س�گرایش�داش��ته.�
ش��ناخت�بیش��تر�اف��رادی�ک��ه�منو�می�شناس��ن،�
برمی�گرده�به�نفوذ�به�س��امانه�کنترلی�روبات�ها�در�
مس��ابقات�جهان��ی�روبوکاپ�آزاد�ای��ران�یا�همون�
�2014 و� �2013 س��ال�های� در� �IranOpen
سرپرس��ت�تی��م�امنی��ت�در�فض��ای�مجازی�یک�
پژوهش��کده�دانش��جویی�هم�هستم�و�کار�تدریس�

رو�هم�از�همون�جا�ش��روع�کردم�و�دوره�هایی�مثل�
�LPIC،�Python�Programming�،CEH،�CHFI
و� �،� Metasploit� Framework� Expert
�Wireless�Security�Expertو�…�رو�جاهای�

مختلف�درس�دادم.
حدود�ده�س��ال�پیش�بود�که�فیلم��Italian�Jobرو�
دی��دم�و�ب��رای�اولین�بار�ب��ا�کلمه�ی�هک�به�معنای�
هالی��وودی�آش��نا�ش��دم.�برام�خیلی�ج��ذاب�بود،�از�
همون�موقع�پیگیر�مباحث�تس��ت�نفوذ�و�امنیت�در�
دنی��ای�مجازی�ش��دم،�اوای��ل�واقعًا�جلو�رفتن�توی�
این�مسیر�برام�سخت�بود،�نه�مرجعی�برای�مطالعه�
وجود�داش��ت�و�نه�می�دونس��تم�باید�چکاری�انجام�
بدم،�بنابراین�بیش��تر�مطالعاتم�روی�برنامه�نویس��ی�
متمرکز�می�شد.�اون�موقع�با�پاسکال�شروع�کردم،�

این�نشون�می�ده�که�سنم�زیاد�نیست�:((((((
بع��د�از�ورود�به�دانش��گاه�بالفاصل��ه�عضو�انجمن�

علمی�کامپیوتر�و�تیم��ACMدانش��گاه�شدم.�اونجا�
اف��رادی�بودن�که�به�ط��ور�تخصصی�روی�مباحث�
نفوذ�و�نوش��تن�کدهای�مخرب�فعالیت�می�کردند،�
هر�س��ؤالی�می�پرس��یدم�جواب�نمی�دادن�در�عوض�
من��و�راهنمای��ی�می�کردند�که�درب��اره�چه�مباحثی�
تحقیق�کنم�و�جواب�سؤاالت�اضافی�فقط�یه�کلمه�
ب��ود:�“Google”�و�به�نظرم�این�بزرگ�ترین�لطفی�
ب��ود�ک��ه�می�ش��د�در�حق�یه�نفر�انج��ام�داد.�اینم�به�
تصوی��ر�از�س��روری�ک��ه�ب��رای�انج��ام�حمالت�از�

استفاده�می�شد.
بعد�از�گذش��ت�حدود�یک�س��ال�فعالیت�من�در�تیم،�
دانش��گاه�به�ط��ور�کل�تی��م��ACMرو�منحل�اعالم�
ک��رد�و�تجهی��زات�رو�هم�پس�گرفت.�من�هم�گروه�
خ��ودم�رو�تش��کیل�دادم�و�در�ی��ک�پژوهش��کده�
دانش��جویی�مش��غول�به�فعالیت�ش��دم،�هم�زمان�
ش��رکت�دانش�بنی��ان�امنیت�ارتباط��ات�و�فناوری�

اطالع��ات�ققنوس�رو�تأس��یس�ک��ردم�که�به�نظر�
خودم�پیش��رفت�بزرگی�بود.�س��ؤاالت�زیادی�ازم�
می�ش��د�که�از�کجا�باید�ش��روع�کرد،�چطور�باید�در�
مس��یر�پیش�رفت،�این�ش��د�که�دوره�های�آموزشی�
مرتبطی�در�دانش��گاه�برگزار�کردم.�اما�خب�بازهم�
همه�نمی�تونس��تن�شرکت�کنند�و�هزینه�کالس�ها�
هم�برای�برخی�س��نگین�بود.�این�ش��د�که�تصمیم�
گرفتم�شبکه�اینترنتی�ققنوس�رو�راه�اندازی�کنم�و�
دوره�های�آموزش��ی�رو�به�صورت�رایگان�در�اختیار�
همه�قرار�بدم.�به�دالیل�مختلف�مثل�مشغله�کاری�
گاه��ی�رون��د�ق��رار�دادن�آموزش�ه��ای�جدید�کند�
پیش�می�ره.�اما�از�اینکه�تونس��تم�در�این�راه�قدمی�
هرچن��د�کوچ��ک�بردارم�خوش��حالم.�جدا�از�دنیای�
کامپیوت��ر،�ه��ر�کار�جالب��ی�رو�انج��ام�م��ی�دم،�که�
اکثرشون�به�شیمی�مربوط�می�شه�که�خاطراتی�رو�
هم�دراین�باره�و�کارهایی�ازنظر�خودم�جذاب�بودن،�
تح��ت�عن��وان�“خاط��رات�ی��ک�ن��رد”�در�فضای�

مجازی�منتشر�کردم.

از چه س���خت افزارهایی واسه کار 
و زندگی استفاده می کنی؟ 

گس��تردگی�س��خت�افزارهایی�که�استفاده�می�کنم�
اونقدره��ا�زیاد�نیس��ت.�اول�ازهمه�لپ�تاپ�عزیزم،�
�Asusک��ه�هیچ�وق��ت�من��و�تنها�نگذاش��ته،�ی��ه�
�N53SVدارم�ب��ه�نظ��رم�عالی��ه�و�95درصد�اوقات�
کاریم��ون�رو�باه��م�گذروندی��م�و�ج��دا�از�ق��درت�
قابل�قبولش،�سیس��تم�صوت��ی�فوق�العاده�ای�داره.�
دوتا�هارد�اکسترنال�یک�ترابایت�وسترن�دیجیتال�
دارم�ک��ه�اگر�اش��تباه�نکنم�س��ه�ب��ار�به�طور�کامل�
فرمت�شده�و�من�همه�اطالعاتم�رو�از�دست�دادم.�
اما�گوش��یم،�تقریبًا�قدیمی�ترین�چیزیه�که�دارم،�یه�
�Huaweiالبته�بیش��تر�وقتا�خاموش��ه�و�درکل�کم�
پی��ش�می�آی��د�تلفن�جواب�بدم،�اما�ایمیالم�رو�دائمًا�
چک�می�کنم.�وس��ایل�ضبط�ویدئوهای�آموزش��یم�
هم�خیلی�س��اده�س،�یه�وب�کم��A4Tech�HDو�
ی��ه�میکروف��ون�ک��ه�اس��م�ن��داره�رو،�روی�پایه�ی�
نگه�دارن��ده�لوله�آزمای��ش�که�ب��رای�آزمایش�های�
باحال�ش��یمی�ازش�اس��تفاده�می�کنم،�وصل�کردم.�
خوشبختانه�هم�من�از�کیفیت�صدا�و�تصویر�راضی�
�Sonyهس��تم�و�هم�بیننده�ها.�یه�دوربین�هندیکم�
�Full�HDه��م�دارم�ک��ه�وقت��ی�جایی�میرم�معمواًل�
همراهمه�و�س��عی�می�کنم�اگه�همایش��ی�ش��رکت�

می�کنم�از�همایش�تصویربرداری�کنم�تا�کس��انی�
ک��ه�ام��کان�حضور�نداش��تن�هم�بتون��ن�از�مطالب�
ارائه�ش��ده�،�اس��تفاده�کنن�)�البته�از�حق�نگذریم�این�
کارو�معم��واًل�اعضای�تی��م�ققنوس�انجام�می�دن(�
چندت��ا�ه��م��2�raspberry�piدارم�از�یکیش��ون�
به�عنوان�فایروال�ش��بکه�وایرلسم�استفاده�می�کنم�
یکی�هم�فقط�دانلود�می�کنه�بقیه�هم�بیکار�نیستن�
به�صورت�مقطعی�پروژه�های�تفریحی�روشون�اجرا�

می�شه.
اینترنت:�همیش��ه�مشکل�اینترنت�دارم،�دوتا�مبین�
ن��ت�دارم،�یک��ی�با�مودم��SWC9200که�منتظرم�
طرحش�تموم�بشه�یه�بالیی�سرش�بیارم�و�یکی�با�
م��ودم��BM631ک��ه�به��Raspberry�piوصله،�اما�
مدتی��ه�دارم�از�م��ودم��3Gبا�س��یم�کارت�همراه�اول�
ب��رای�کارای�روزم��ره�اس��تفاده�می�کن��م�و�تا�اآلن�
راضی��م.�البت��ه�اگر�ش��ما�هم�مثل�م��ن�از�مبین�نت�
اس��تفاده�می�کردی��د،�مهاج��رت�به��3Gی��ه�ارتقاء�
بزرگ�محس��وب�می�ش��ه.�چه�ازنظر�بهبود�سرعت�

چه�ازنظر�صرفه�جویی�در�هزینه.
کارت�ش��بکه�وایرل��س�ه��م�ب��رای�دسترس��ی�به�
دوردست�ها�ضروری�محسوب�می�شه،�من�توضیح�
TP-نمی�دم�که�بدآموزی�نداش��ته�باش��ه.�من�یه�
�Linkم��دل��TL-WN7200NDو�چن��د�ت��ا�آنتن�
اکس��ترنال�با�قدرت�های�مختلف�دارم،�که�تو�دوره�
آموزش��ی�امنی��ت�ش��بکه�های�بیس��یم�هم�ازش�
اس��تفاده�کردم.�یه�دماس��نج�دیجیتال�هم�دارم�که�
کار�اصلیش�اندازه�گیری�حرارت�ش��عله�س��ت�که�
توی�آزمایش�های�ش��یمی�ازش�اس��تفاده�می�کنم،�
ام��ا�ی��ه�کاربرد�دیگه�ه��م�داره،�من�باهاش�حرارت�
ه��وای�خروج��ی�از�ف��ن�لپ�ت��اپ�موق��ع�اج��رای�
برنامه�های�مختلف�رو�اندازه�گیری�و�ثبت�می�کنم.�
فع��اًل�کارب��رد�خاصی�نداره�اما�خ��ب،�کی�می�دونه�
ش��اید�ازش�چیزی�در�اومد.�جالبه�بدونید�باالترین�
دمای�ثبت�ش��ده�دمای��170درجه�سلسیوس�بوده،�
�Assassin�Creedاون��م�زم��ان�اج��رای�ب��ازی�
�Unityدر�سیس��تم�عامل�ویندوز.�یه�پرده�کروماکی�
هم�تو�اتاقم�نصب�ش��ده�که�برای�جلوه�های�ویژه�ی�
ویدئو�کست�ها�ازش�استفاده�می�کردم�اما�متأسفانه�
ب��ه�دلی��ل�مش��غله�زیاد�ای��ن�روزا�ویدئوکس��ت�ها�
متوقف�شده.�گاهی�آشپزی�هم�می�کنم�وردنه�و�فر�
هال��وژن�از�ابزارهایی��ه�که�موقع�آش��پزی�ازش��ون�

استفاده�می�کنم.

از چ���ه ن���رم افزارهای���ی اس���تفاده 
می کنی؟

نرم�افزارهایی�که�اس��تفاده�می�کن��م�واقعاً�زیاده،�پس�
مهم�ترین�ه��ا�رو�اش��اره�می�کن��م.�معم��واًل�دوت��ا�
سیس��تم�عامل�روی�لپ�تاپ��م�دارم،�یه�ویندوز�به�طور�
ثاب��ت�و�ی��ه�توزی��ع�از�لینوکس،�که�توزیع�لینوکس�رو�
هرچن��د�وق��ت�یک�بار�عوض�می�کن��م.�روی�هر�دو�
�Virtualسیس��تم�عامل،�چه�ویندوز�و�چه�لینوکس�یه�
�Boxدارم�که�تعداد�زیادی��Guestروشون�نصبه�که�
معمواًل�به�عنوان�هدف�برای�کارای�تست�نفوذ�ازشون�
اس��تفاده�می�کنم.�برای�کارهای�تس��ت�نفوذ�دودسته�
ابزار�اس��تفاده�می�کنم،�دس��ته�اول�:�ابزارهای�عمومی�
که�ازنظر�من�تو�همه�پروژه�ها�ضروری�هس��تن�مثل�
�Metasploit،Wireshark،� Nmap،� Netcat� ،
�Nessussو�یا��Nexposeو�دسته�دوم�هم�ابزارهای�
ش��خصی�که�معمواًل�خودم�با�پایتون�می�نویس��م�یا�
اینکه�کدهامو�با�افراد�یا�تیم�های�دیگه�مبادله�می�کنم.�
اکثر�اوقات�با��Pythonبرنامه�می�نویس��م�و�از�محیط�
توس��عه��PyCharmاستفاده�می�کنم.�کارهای�تست�
نفوذ�مخصوصاً�اسکن�ها�رو�بیشتر�روی��VPSانجام�
می�دم،�یه�سرور�ویندوز�و�یه�سرور�لینوکس�برای�این�
کار�دارم.�از�اونجایی�که�زیاد�از�تلفن�همراه�اس��تفاده�
�Telegramو��Viberنمی�کنم،�نس��خه�دس��کتاپ�
روی�لپ�تاپم�نصبه.�بیش�از�هر�شبکه�ی�اجتماعی�تو�
فیس��بوک�فعالم�و�چند�تا�پیج�رس��می�و�غیر�رس��می�
دارم.�مدتی�هم�هست�که�برای�گوش�کردن�موسیقی�

از��Spotifyاستفاده�می�کنم.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چ���ی 

بود؟
کت��اب�فک��ر�می�کنم�یه�مقدار�س��لیقه�ای�باش��ه.�اما�
آخری��ن�کتاب��ی�ک��ه�خوندم�ی��ه�رمان�ب��وده�به�نام�
“Career�Of�Evil”�نوشته�ی��J.K�Rollingاما�این�
کتاب�رو�با�نام�مس��تعار��Robert�Galbraithمنتش��ر�
ک��رده.�م��ن�کتابی�ب��رای�افراد�کتابخون�پیش��نهاد�
نمی�کن��م�چ��ون�اونا�راه�خودش��ون�رو�پی��دا�کردن�و�
می�دونن�چی�بخونن�در�عوض�پیشنهادی�دارم�برای�
کسانی�که�اصاًل�کتاب�نمی�خونن،�توصیه�می�کنم�با�
مجموعه�رمان�های�هری�پاتر�ش��روع�کنید�تا�لذت�و�
هیجان�کتاب�خوندن�رو�تجربه�کنید�و�بعد�از�اون�به�

سراغ�کتاب�با�موضوع�موردعالقه�تون�برید.

امید گودرزی: 
محقق و متخصص امنیت
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کار  چ���ی  داری  و  ک���ی هس���تی 
می کنی ؟

م��ن�می��الد�هس��تم،�می��الد�نکوف��ر،�فروردی��ن�
ش��صت�وپنج�در�اصفه��ان�ب��ه�دنیا�اوم��دم�و�از�اون�
موق��ع�س��اکن�اصفهان�هس��تم.�تا�جای��ی�که�یادم�
میاد،�درس�و�کالس�و�مدرس��ه�همیش��ه�برای�من�
کس��ل�کننده�بود،�تنها�درس��ی�هم�که�برام�جذابیت�
داش��ت،�ریاضی�بود،�اون�هم�به�خاطر�چالش��ی�که�
ب��رام�ایج��اد�می�کرد.�کاًل�دوس��ت�داش��تم�هرروز�
چیزه��ای�جدیدت��ری�را�تجرب��ه�کن��م.�مدرس��ه�
راهنمایی�می�رفتم�که�با�کامپیوتر�آش��نا�ش��دم،�از�
اون�ب��ه�بع��د�همه�فکر�و�ذکرم�یادگرفتن�کامپیوتر�و�
بعد�از�اون�اینترنت�و�کم�کم�برنامه�نویسی�شد.�چی�
می�تونست�بیشتر�از�کامپیوتر�هرروز�برای�من�یک�
تجربه�جدید�رقم�بزنه�و�بتونم�چالش�جدیدی�توی�
اون�پیدا�کنم؟�کاًل�قید�درس�و�مدرسه�را�زده�بودم�

و�دیگ��ه�ب��ه�ضرب�وزور�خانواده�دبیرس��تان�را�توی�
رشته�ریاضی�و�فیزیک�تا�دیپلم�ادامه�دادم..

برنامه�نویس��ی�را�از�همون�زمان�دبیرس��تان�شروع�
ک��ردم،�اولی��ن�زبانی�ک��ه�با�اون�کد�زدم،���Perlبود،�
برای�مووبل�تایپ،�اون�زمان�یک�سیستم�مدیریت�
محت��وای�ترند�بین�وبالگ�های�فارس��ی�زبان�بود،�
چن��د�ت��ا�پالگی��ن�براش�نوش��تم،�کم��ی�هم�توی�
بومی�س��ازی�اون�کمک�کردم.�دوس��تان�قدیمی�تر�
احتمااًل�کامیونیتی�مووبل�تایپ�فارس��ی�را�به�خاطر�
دارند.�با�کمک�عزیز�آش��فته�و�ش��اهد�رضامند�اون�
کامیونیتی�را�راه�اندازی�کردیم�و�چند�س��الی�هم�بر�
پا�بود�و�من�از�اواس��ط�راه�به�خاطر�مش��غله�از�اون�
کامیونیتی�جدا�شدم.�مووبل�تایپ�در�زمان�خودش�
ب��ه�عل��ت�اینک��ه�صفح��ات�وب��الگ�را�به�صورت�
اس��تاتیک�ایج��اد�می�ک��رد�و�به�غی��راز�در�زم��ان�
بازسازی�وبالگ�منابعی�مصرف�نمی�کرد�ترند�بود.�

ام��ا�همی��ن�موضوع�باعث�می�ش��د�ک��ه�صفحات�
اس��تاتیک�ایجادش��ده�هیچ�قابلیت�خاصی�نداشته�
باش��ه،�ای��ن�ب��ود�که�ما�در�اون�زم��ان�صفحات�را�با�
پسوند��PHPجنریت�می�کردیم�و�قسمت�هایی�که�
�PHPمی�خواس��تیم�داینامی��ک�باش��ه�ب��ا�ک��د�
می�نوش��تیم،�در�اونج��ا�ب��ود�ک��ه�ب��رای�اولین�بار�

کد�نویسی��PHPرا�شروع�کردم.
از�هم��ون�اوای��ل،�هر�از�چندی�حس��ب�فرصتی�که�
پی��ش�می�اوم��د،�ب��ه�زبان�ه��ا�و�تکنولوژی�ه��ا�و�
فریم�ورک�ه��ای�مختلف�ناخنک��ی�می�زنم،�بگی،�
نگ��ی،�ب��ا�بیش��تر�زبان�ه��ا�ک��د�زدم�ی��ا�حداقل�با�
س��ینتکس�اون�ه��ا�آش��نایی�دارم،�کاًل�خودم�را�یه�
گیک�توی�حوضه�توس��عه�نرم�افزار�می�دونم،�اخیراً�
هم�دنبال�این�هس��تم�س��ری�به�زبان��Goبزنم.�در�
هم��ون�دوره�دبیرس��تان�ب��ود�که�با�لینوکس�آش��نا�
ش��دم�و�ب��ه�طب��ع�خصیصه�چالش�طلب��ی�خودم�و�

عالق��ه�ای�ک��ه�ب��ه�یادگی��ری�و�تجربه�های�جدید�
داش��تم�بع��د�از�مدتی�ب��ه�اون�مهاجرت�کردم.�اون�
موقع�ها�از�اعضای�فعال�اوبونتوی�فارس��ی�بودم�و�
اون�زمان�در�اصفهان�س��ی�دی�های�اوبونتو�را�بین�
متقاضی��ان�توزی��ع�می�کردم.�اما�بعد�از�مدتی�از�اون�
کامیونیتی�هم�جدا�شدم.�از�همون�زمان�دبیرستان،�
کار�به�عنوان�یک�برنامه�نویس�فریلنس�را�ش��روع�
ک��رده�ب��ودم،�اآلن�س��ال�ها�از�اون�زمان�می�گذره،�
تجربیاتی�در�کار�با�شرکت�ها�و�تیم�های�مختلف�در�
داخل�یا�به�صورت�ریموت�در�خارج�کشور�به�دست�
آوردم،�ب��ا�پلتفرم�ه��ای�مختل��ف�کار�کردم�و�کار�با�
تکنولوژی�ه��ای�مختل��ف�را�ی��اد�گرفت��م،�اینه�که�
اینروزه��ا�خ��ودم�را�یک�توس��عه�دهنده�نرم�افزار�یا�
هم��ون�دولوپ��ر،�ی��ا�حت��ی�با�کمی�احتیاط�بیش��تر�

فول�استک�دولوپر�می�دونم.

از چه سخت افزارهایی واسه کار  �
و زندگی استفاده می کنی ؟ 

یک�لپ�تاپ�ایسوس�مدل���N53SNدارم�که�چند�
س��الی�هس��ت�ب��رای�همه�کاره��ام،�از�جمله�بازی�
ک��ردن،�از�اون�اس��تفاده�می�کن��م.�پارس��ال�یه�رم�
چهارگی��گ�ب��ه�لپ�ت��اپ�اضافه�ک��ردم�و�مجموعا�
دوازده�گی��گ�رم�داره�و�االن�راح��ت�می�تونم�چندتا�
ایمولیتور�را�با�هم�ران�کنم،�توی�برنامم�هست�که�
ی��ه�ه��ارد��SSDهم�براش�بگی��رم.�یه�ماوس�ریزر�
�Nagaب��ا�پد��Goliathusک��ه�برای�بازی�گرفتم،�
ام��ا�ح��اال�ب��رای�اس��تفاده�روزمره�ازش�اس��تفاده�
می�کن��م.�به�بازی�ه��ای��MMORPGعالقه�دارم�

اما�این�روزها،�وقت�بازی�ندارم.

از چ���ه نرم افزارهای���ی اس���تفاده 
می کنی ؟

معم��واًل�از�آخری��ن�نس��خه��Ubuntuبه�عن��وان�
سیس��تم�عامل�اس��تفاده�می�کنم.�اآلن�حدود�نه�الی�
ده�ساله�که�باهاش�کار�می�کنم،�همیشه�جواب�گوی�
نی��از�م��ن�بوده،�به�غی��راز�مواردی�که�خواس��تم�از�
نرم�اف��زاری�اس��تفاده�کنم�که�نس��خه�لینوکس��ی�
نداش��ته.�در�مواردی�که�نرم�افزار�موردنظرم�نسخه�
�VMWareیا��VirtualBoxلینوکس��ی�ن��داره،�از�
اس��تفاده�می�کن��م،�مث��اًل،�اآلن��XCodeرا�روی�
روی� را� �Unity�Studio و� �OSX�Yosemite
�8.1�Windowsدر��VMWareران�می�کن��م.�
ب��رای�برنامه�نویس��ی�عموم��ًا�از��PhpStormو�

�Android�Studioاس��تفاده�می�کنم،�و�بس��ته�به�
نیاز�برای�کد�نویس��ی�های�مختصرتر�یا�مرور�کدها�
از��Geanyی��ا��Sublimeاس��تفاده�می�کنم.�برای�
زیرس��اخت�توس��عه�وب�معم��واًل�از��Apacheو�
�MySQLاس��تفاده�می�کنم،�گاهی�هم�پیش�اومده�
ک��ه�از��Lighttpdو��MongoDBاس��تفاده�ک��ردم.�
هن��وز�فرص��ت�نک��ردم�از��Nginxاس��تفاده�کنم،�
از� بکن��م.� اس��تفاده� ازش� �Go ب��ا� احتم��ااًل�
ب��رای� ایمولیت��ور� به�عن��وان� �Genymotion
برنامه�نویس��ی�استفاده�می�کنم،�عملکرد�بهتری�از�
ایمولیت��ور�خ��ود�اندروی��د�داره.�ای��ن�روزا�کمتر�از�
فریم�ورک�ه��ای�فول�اس��تک�مثل��CakePHPو�
��Zendو��Laravelاس��تفاده�می�کن��م�و�س��عی�
می�کنم�ترکیب�دلخواهم�برای�پروژه�را�با�اس��تفاده�

از��composerپیاده�کنم.
فریم�ورک��ی�ک��ه�ای��ن�روزها�باه��اش�کار�می�کنم�
�Slimمیکرو�فریم�ورک��PHPبرای�برنامه�نویسی�
هست،�که�سرعت�و�پرفورمنس�خوبی�داره.�گزینه�
بعدی��Phalconهس��ت،��که�عیبش�اینه�که�روی�
هاس��ت�های�اشتراکی�نمیش��ه�ازش�استفاده�کرد.�
عموم��ًا�از��Google�Chromeبه�عن��وان�مرورگر�
اصل��ی�اس��تفاده�می�کن��م،�بعضی�وقت��ا�هم�برای�
�Firefoxدیب��اگ�ک��ردن�کده��ای�فرانت�ان��د�از�
�Gimpاس��تفاده�می�کنم.�برای�کارای�گرافیکی�از�
اس��تفاده�می�کنم�و�در�مواقعی�که�گزینه�دیگه�ای�
نیس��ت،�مثاًل�برای�باز�کردن�و�کار�روی�فایل�های�
�Windowsروی�هم��ون��Photoshopاز��PSD
�8.1روی��VMwareاس��تفاده�می�کن��م.�نرم�افزار�
دیگه�ای�که�به�صورت�روزمره�زیاد�از�اون�اس��تفاده�
می�کن��م،���Telegramهس��تش�ک��ه�ب��ر�روی�
دیوایس�ها�و�لپ�تاپم�نصب�هس��ت�و�معمواًل�برای�

ارتباط�به�بقیه�از�اون�استفاده�می�کنم.
برای�تماس�ویدئویی�هم�که��Skypeروی�گوشی�
و�لپ�تاپ��م�نصب��ه�و�بهتری��ن�گزینه�هس��ت�برای�
تماس�ویدئویی،�معمواًل�برای�مواردی�که�ریموت�
کار�می�کن��م،�ارتباط��م�را�از�طریق�اس��کایپ�حفظ�
�Guakeمی�کن��م.�ب��رای�کار�با�ترمین��ال�لینوکس�
استفاده�می�کنم،�ترمینال�لینوکس�هم�که�خودش�
ممل��و�از�نرم�افزاره��ا�و�ابزارهای�مختلف�هس��ت،�
انق��در�زیاد�هس��تن�که�خودش��ون�یه�کت��اب�را�پر�
می�کن��ن�و�از�حوصل��ه�این�مطلب�خارج�هس��تش،�
خیل��ی�از�اون�ه��ا�برای�اس��تفاده�روزمره�اس��تفاده�
میش��ن�مثاًل�از��sshبرای�اتصال�به�س��رورها�و�کار�

ب��ا�اون�ه��ا�تا��aria2که�برای�دانلود�ازش�اس��تفاده�
می�کن��م�ی��ا��ffmpegک��ه�برای�کار�ب��ا�فایل�های�
مالتی�مدی��ا�ازش�اس��تفاده�می�کن��م،�هم��ه�این�ها�
یک�طرف�ابزارهایی�مثل��gitو��gradleو��gruntو�
غیره�هم�که�برای�توس��عه�و�برنامه�نویس��ی�ازشون�

استفاده�می�کنم�طرف�دیگه.
�Trelloرا�برای�مدیریت�کارهام�اس��تفاده�می�کنم،�
از��GitHUBو��Bitbucketه��م�ب��رای�نگه��داری�
س��ورس�پروژه�ها�اس��تفاده�می�کنم.�برای�مدیریت�
ایمیل�ه��ام�از�س��رویس��Inboxگ��وگل�اس��تفاده�
می�کن��م،�زمان�بندی��م�را�ه��م�عموم��ًا�از�طری��ق�
�Calendarگ��وگل�انجام�می�دوم.�برای�ش��نیدن�
آهنگ�های�خارجی�از��Spotifyاستفاده�می�کنم�و�
ایرانی�ه��ا�را�از�طری��ق�اپ��Radio�Javanروی�
گوش��یم�گ��وش�می�کن��م.�برای�نوش��تن�مطلب�و�
س��اختن�اسپریت�ش��یت�معم��واًل�از��Driveگوگل�
اس��تفاده�می�کنم�ام��ا�گزینه�جایگزین�لوکال�برای�
اون��LibreOfficeهست�که�به�صورت�پیش�فرض�
روی��Ubuntuنص��ب�هس��ت.�همونط��ور�که�قباًل�
هم�اش��اره�کردم،�برای�کار�با�توییتر�در�دس��کتاپ�از�
اپ��TweetDeckب��رای�کروم�اس��تفاده�می�کنم.�
�Delugeب��رای�دریاف��ت�فایل�ه��ای�تورن��ت�از�
اس��تفاده�می�کنم،�یک�نس��خه�را�به�صورت�س��رور�
روی�ی��ک�س��رور�ریم��وت�نصب�می�کن��م�و�بعد�از�
طریق�نسخه�لوکال�برای�مدیریتش�به�اون�وصل�
میش��م.�برای�پش��تیبان�گی��ری�از�اطالعاتم�روی�
دیوایس�ه��ا�و�لپ�ت��اپ�از��Dropboxاس��تفاده�

می�کنم.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
 آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چی 

بود ؟
ی��ه�زمان��ی�کتاب�زیاد�می�خوندم�می�تونم�بگم�حتی�
در�یک�دوره،�دست�کم�پانصد�جلد�کتاب�خوندم،�با�
توج��ه�ب��ه�اینکه�اون�ه��ا�را�از�کتابخونه�می�گرفتم،�
بیش��تر�رمان،�کتاب�های�تاریخی�و�ش��عر�و�ادبیات�
این�روزها�بیش��تر�ایبوک�های�فنی�می�خونم�و�اگر�
فرصت��ی�پی��ش�بی��اد�بیش��تر�کتاب�ه��ای�ح��وزه�
کارآفرینی،�موفقیت�و�روانشناسی�اما�کتابی�که�به�
همه�خوندن�اون�را�پیشنهاد�می�کنم،�کتاب�»خلق�
مدل�کس��ب�وکار«،�هس��ت�و�کتابی�که�اآلن�دارم�
می�خون��م�و�هن��وز�فرصت�نکردم�تمامش�کنم،�که�

کتاب�»ایده�عالی�مستدام«�هست.
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کار  چ���ی  داری  و  ک���ی هس���تی 
می کنی ؟

م��ن�می��الد�هس��تم،�می��الد�نکوف��ر،�فروردی��ن�
ش��صت�وپنج�در�اصفه��ان�ب��ه�دنیا�اوم��دم�و�از�اون�
موق��ع�س��اکن�اصفهان�هس��تم.�تا�جای��ی�که�یادم�
میاد،�درس�و�کالس�و�مدرس��ه�همیش��ه�برای�من�
کس��ل�کننده�بود،�تنها�درس��ی�هم�که�برام�جذابیت�
داش��ت،�ریاضی�بود،�اون�هم�به�خاطر�چالش��ی�که�
ب��رام�ایج��اد�می�کرد.�کاًل�دوس��ت�داش��تم�هرروز�
چیزه��ای�جدیدت��ری�را�تجرب��ه�کن��م.�مدرس��ه�
راهنمایی�می�رفتم�که�با�کامپیوتر�آش��نا�ش��دم،�از�
اون�ب��ه�بع��د�همه�فکر�و�ذکرم�یادگرفتن�کامپیوتر�و�
بعد�از�اون�اینترنت�و�کم�کم�برنامه�نویسی�شد.�چی�
می�تونست�بیشتر�از�کامپیوتر�هرروز�برای�من�یک�
تجربه�جدید�رقم�بزنه�و�بتونم�چالش�جدیدی�توی�
اون�پیدا�کنم؟�کاًل�قید�درس�و�مدرسه�را�زده�بودم�

و�دیگ��ه�ب��ه�ضرب�وزور�خانواده�دبیرس��تان�را�توی�
رشته�ریاضی�و�فیزیک�تا�دیپلم�ادامه�دادم..

برنامه�نویس��ی�را�از�همون�زمان�دبیرس��تان�شروع�
ک��ردم،�اولی��ن�زبانی�ک��ه�با�اون�کد�زدم،���Perlبود،�
برای�مووبل�تایپ،�اون�زمان�یک�سیستم�مدیریت�
محت��وای�ترند�بین�وبالگ�های�فارس��ی�زبان�بود،�
چن��د�ت��ا�پالگی��ن�براش�نوش��تم،�کم��ی�هم�توی�
بومی�س��ازی�اون�کمک�کردم.�دوس��تان�قدیمی�تر�
احتمااًل�کامیونیتی�مووبل�تایپ�فارس��ی�را�به�خاطر�
دارند.�با�کمک�عزیز�آش��فته�و�ش��اهد�رضامند�اون�
کامیونیتی�را�راه�اندازی�کردیم�و�چند�س��الی�هم�بر�
پا�بود�و�من�از�اواس��ط�راه�به�خاطر�مش��غله�از�اون�
کامیونیتی�جدا�شدم.�مووبل�تایپ�در�زمان�خودش�
ب��ه�عل��ت�اینک��ه�صفح��ات�وب��الگ�را�به�صورت�
اس��تاتیک�ایج��اد�می�ک��رد�و�به�غی��راز�در�زم��ان�
بازسازی�وبالگ�منابعی�مصرف�نمی�کرد�ترند�بود.�

ام��ا�همی��ن�موضوع�باعث�می�ش��د�ک��ه�صفحات�
اس��تاتیک�ایجادش��ده�هیچ�قابلیت�خاصی�نداشته�
باش��ه،�ای��ن�ب��ود�که�ما�در�اون�زم��ان�صفحات�را�با�
پسوند��PHPجنریت�می�کردیم�و�قسمت�هایی�که�
�PHPمی�خواس��تیم�داینامی��ک�باش��ه�ب��ا�ک��د�
می�نوش��تیم،�در�اونج��ا�ب��ود�ک��ه�ب��رای�اولین�بار�

کد�نویسی��PHPرا�شروع�کردم.
از�هم��ون�اوای��ل،�هر�از�چندی�حس��ب�فرصتی�که�
پی��ش�می�اوم��د،�ب��ه�زبان�ه��ا�و�تکنولوژی�ه��ا�و�
فریم�ورک�ه��ای�مختلف�ناخنک��ی�می�زنم،�بگی،�
نگ��ی،�ب��ا�بیش��تر�زبان�ه��ا�ک��د�زدم�ی��ا�حداقل�با�
س��ینتکس�اون�ه��ا�آش��نایی�دارم،�کاًل�خودم�را�یه�
گیک�توی�حوضه�توس��عه�نرم�افزار�می�دونم،�اخیراً�
هم�دنبال�این�هس��تم�س��ری�به�زبان��Goبزنم.�در�
هم��ون�دوره�دبیرس��تان�ب��ود�که�با�لینوکس�آش��نا�
ش��دم�و�ب��ه�طب��ع�خصیصه�چالش�طلب��ی�خودم�و�

عالق��ه�ای�ک��ه�ب��ه�یادگی��ری�و�تجربه�های�جدید�
داش��تم�بع��د�از�مدتی�ب��ه�اون�مهاجرت�کردم.�اون�
موقع�ها�از�اعضای�فعال�اوبونتوی�فارس��ی�بودم�و�
اون�زمان�در�اصفهان�س��ی�دی�های�اوبونتو�را�بین�
متقاضی��ان�توزی��ع�می�کردم.�اما�بعد�از�مدتی�از�اون�
کامیونیتی�هم�جدا�شدم.�از�همون�زمان�دبیرستان،�
کار�به�عنوان�یک�برنامه�نویس�فریلنس�را�ش��روع�
ک��رده�ب��ودم،�اآلن�س��ال�ها�از�اون�زمان�می�گذره،�
تجربیاتی�در�کار�با�شرکت�ها�و�تیم�های�مختلف�در�
داخل�یا�به�صورت�ریموت�در�خارج�کشور�به�دست�
آوردم،�ب��ا�پلتفرم�ه��ای�مختل��ف�کار�کردم�و�کار�با�
تکنولوژی�ه��ای�مختل��ف�را�ی��اد�گرفت��م،�اینه�که�
اینروزه��ا�خ��ودم�را�یک�توس��عه�دهنده�نرم�افزار�یا�
هم��ون�دولوپ��ر،�ی��ا�حت��ی�با�کمی�احتیاط�بیش��تر�

فول�استک�دولوپر�می�دونم.

از چه سخت افزارهایی واسه کار  �
و زندگی استفاده می کنی ؟ 

یک�لپ�تاپ�ایسوس�مدل���N53SNدارم�که�چند�
س��الی�هس��ت�ب��رای�همه�کاره��ام،�از�جمله�بازی�
ک��ردن،�از�اون�اس��تفاده�می�کن��م.�پارس��ال�یه�رم�
چهارگی��گ�ب��ه�لپ�ت��اپ�اضافه�ک��ردم�و�مجموعا�
دوازده�گی��گ�رم�داره�و�االن�راح��ت�می�تونم�چندتا�
ایمولیتور�را�با�هم�ران�کنم،�توی�برنامم�هست�که�
ی��ه�ه��ارد��SSDهم�براش�بگی��رم.�یه�ماوس�ریزر�
�Nagaب��ا�پد��Goliathusک��ه�برای�بازی�گرفتم،�
ام��ا�ح��اال�ب��رای�اس��تفاده�روزمره�ازش�اس��تفاده�
می�کن��م.�به�بازی�ه��ای��MMORPGعالقه�دارم�

اما�این�روزها،�وقت�بازی�ندارم.

از چ���ه نرم افزارهای���ی اس���تفاده 
می کنی ؟

معم��واًل�از�آخری��ن�نس��خه��Ubuntuبه�عن��وان�
سیس��تم�عامل�اس��تفاده�می�کنم.�اآلن�حدود�نه�الی�
ده�ساله�که�باهاش�کار�می�کنم،�همیشه�جواب�گوی�
نی��از�م��ن�بوده،�به�غی��راز�مواردی�که�خواس��تم�از�
نرم�اف��زاری�اس��تفاده�کنم�که�نس��خه�لینوکس��ی�
نداش��ته.�در�مواردی�که�نرم�افزار�موردنظرم�نسخه�
�VMWareیا��VirtualBoxلینوکس��ی�ن��داره،�از�
اس��تفاده�می�کن��م،�مث��اًل،�اآلن��XCodeرا�روی�
روی� را� �Unity�Studio و� �OSX�Yosemite
�8.1�Windowsدر��VMWareران�می�کن��م.�
ب��رای�برنامه�نویس��ی�عموم��ًا�از��PhpStormو�

�Android�Studioاس��تفاده�می�کنم،�و�بس��ته�به�
نیاز�برای�کد�نویس��ی�های�مختصرتر�یا�مرور�کدها�
از��Geanyی��ا��Sublimeاس��تفاده�می�کنم.�برای�
زیرس��اخت�توس��عه�وب�معم��واًل�از��Apacheو�
�MySQLاس��تفاده�می�کنم،�گاهی�هم�پیش�اومده�
ک��ه�از��Lighttpdو��MongoDBاس��تفاده�ک��ردم.�
هن��وز�فرص��ت�نک��ردم�از��Nginxاس��تفاده�کنم،�
از� بکن��م.� اس��تفاده� ازش� �Go ب��ا� احتم��ااًل�
ب��رای� ایمولیت��ور� به�عن��وان� �Genymotion
برنامه�نویس��ی�استفاده�می�کنم،�عملکرد�بهتری�از�
ایمولیت��ور�خ��ود�اندروی��د�داره.�ای��ن�روزا�کمتر�از�
فریم�ورک�ه��ای�فول�اس��تک�مثل��CakePHPو�
��Zendو��Laravelاس��تفاده�می�کن��م�و�س��عی�
می�کنم�ترکیب�دلخواهم�برای�پروژه�را�با�اس��تفاده�

از��composerپیاده�کنم.
فریم�ورک��ی�ک��ه�ای��ن�روزها�باه��اش�کار�می�کنم�
�Slimمیکرو�فریم�ورک��PHPبرای�برنامه�نویسی�
هست،�که�سرعت�و�پرفورمنس�خوبی�داره.�گزینه�
بعدی��Phalconهس��ت،��که�عیبش�اینه�که�روی�
هاس��ت�های�اشتراکی�نمیش��ه�ازش�استفاده�کرد.�
عموم��ًا�از��Google�Chromeبه�عن��وان�مرورگر�
اصل��ی�اس��تفاده�می�کن��م،�بعضی�وقت��ا�هم�برای�
�Firefoxدیب��اگ�ک��ردن�کده��ای�فرانت�ان��د�از�
�Gimpاس��تفاده�می�کنم.�برای�کارای�گرافیکی�از�
اس��تفاده�می�کنم�و�در�مواقعی�که�گزینه�دیگه�ای�
نیس��ت،�مثاًل�برای�باز�کردن�و�کار�روی�فایل�های�
�Windowsروی�هم��ون��Photoshopاز��PSD
�8.1روی��VMwareاس��تفاده�می�کن��م.�نرم�افزار�
دیگه�ای�که�به�صورت�روزمره�زیاد�از�اون�اس��تفاده�
می�کن��م،���Telegramهس��تش�ک��ه�ب��ر�روی�
دیوایس�ها�و�لپ�تاپم�نصب�هس��ت�و�معمواًل�برای�

ارتباط�به�بقیه�از�اون�استفاده�می�کنم.
برای�تماس�ویدئویی�هم�که��Skypeروی�گوشی�
و�لپ�تاپ��م�نصب��ه�و�بهتری��ن�گزینه�هس��ت�برای�
تماس�ویدئویی،�معمواًل�برای�مواردی�که�ریموت�
کار�می�کن��م،�ارتباط��م�را�از�طریق�اس��کایپ�حفظ�
�Guakeمی�کن��م.�ب��رای�کار�با�ترمین��ال�لینوکس�
استفاده�می�کنم،�ترمینال�لینوکس�هم�که�خودش�
ممل��و�از�نرم�افزاره��ا�و�ابزارهای�مختلف�هس��ت،�
انق��در�زیاد�هس��تن�که�خودش��ون�یه�کت��اب�را�پر�
می�کن��ن�و�از�حوصل��ه�این�مطلب�خارج�هس��تش،�
خیل��ی�از�اون�ه��ا�برای�اس��تفاده�روزمره�اس��تفاده�
میش��ن�مثاًل�از��sshبرای�اتصال�به�س��رورها�و�کار�

ب��ا�اون�ه��ا�تا��aria2که�برای�دانلود�ازش�اس��تفاده�
می�کن��م�ی��ا��ffmpegک��ه�برای�کار�ب��ا�فایل�های�
مالتی�مدی��ا�ازش�اس��تفاده�می�کن��م،�هم��ه�این�ها�
یک�طرف�ابزارهایی�مثل��gitو��gradleو��gruntو�
غیره�هم�که�برای�توس��عه�و�برنامه�نویس��ی�ازشون�

استفاده�می�کنم�طرف�دیگه.
�Trelloرا�برای�مدیریت�کارهام�اس��تفاده�می�کنم،�
از��GitHUBو��Bitbucketه��م�ب��رای�نگه��داری�
س��ورس�پروژه�ها�اس��تفاده�می�کنم.�برای�مدیریت�
ایمیل�ه��ام�از�س��رویس��Inboxگ��وگل�اس��تفاده�
می�کن��م،�زمان�بندی��م�را�ه��م�عموم��ًا�از�طری��ق�
�Calendarگ��وگل�انجام�می�دوم.�برای�ش��نیدن�
آهنگ�های�خارجی�از��Spotifyاستفاده�می�کنم�و�
ایرانی�ه��ا�را�از�طری��ق�اپ��Radio�Javanروی�
گوش��یم�گ��وش�می�کن��م.�برای�نوش��تن�مطلب�و�
س��اختن�اسپریت�ش��یت�معم��واًل�از��Driveگوگل�
اس��تفاده�می�کنم�ام��ا�گزینه�جایگزین�لوکال�برای�
اون��LibreOfficeهست�که�به�صورت�پیش�فرض�
روی��Ubuntuنص��ب�هس��ت.�همونط��ور�که�قباًل�
هم�اش��اره�کردم،�برای�کار�با�توییتر�در�دس��کتاپ�از�
اپ��TweetDeckب��رای�کروم�اس��تفاده�می�کنم.�
�Delugeب��رای�دریاف��ت�فایل�ه��ای�تورن��ت�از�
اس��تفاده�می�کنم،�یک�نس��خه�را�به�صورت�س��رور�
روی�ی��ک�س��رور�ریم��وت�نصب�می�کن��م�و�بعد�از�
طریق�نسخه�لوکال�برای�مدیریتش�به�اون�وصل�
میش��م.�برای�پش��تیبان�گی��ری�از�اطالعاتم�روی�
دیوایس�ه��ا�و�لپ�ت��اپ�از��Dropboxاس��تفاده�

می�کنم.

چ���ه کتاب���ی رو دوس���ت داری و 
 آخری���ن کتاب���ی ک���ه خون���دی چی 

بود ؟
ی��ه�زمان��ی�کتاب�زیاد�می�خوندم�می�تونم�بگم�حتی�
در�یک�دوره،�دست�کم�پانصد�جلد�کتاب�خوندم،�با�
توج��ه�ب��ه�اینکه�اون�ه��ا�را�از�کتابخونه�می�گرفتم،�
بیش��تر�رمان،�کتاب�های�تاریخی�و�ش��عر�و�ادبیات�
این�روزها�بیش��تر�ایبوک�های�فنی�می�خونم�و�اگر�
فرصت��ی�پی��ش�بی��اد�بیش��تر�کتاب�ه��ای�ح��وزه�
کارآفرینی،�موفقیت�و�روانشناسی�اما�کتابی�که�به�
همه�خوندن�اون�را�پیشنهاد�می�کنم،�کتاب�»خلق�
مدل�کس��ب�وکار«،�هس��ت�و�کتابی�که�اآلن�دارم�
می�خون��م�و�هن��وز�فرصت�نکردم�تمامش�کنم،�که�

کتاب�»ایده�عالی�مستدام«�هست.
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